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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 



O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำเดือน 

  

1. เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 จำนวน 46 รายการ 
2. เดือนพฤศจิยายน พ.ศ.2563 จำนวน 40 รายการ 
3. เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวน 81 รายการ 
4. เดือนมกราคม พ.ศ.2564 จำนวน 64 รายการ 
5. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จำนวน 102 รายการ 
6. เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 จำนวน 46 รายการ 
7. เดือนเมษายน พ.ศ.2564 จำนวน 29 รายการ 
8. เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 จำนวน 46 รายการ 
9. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 จำนวน 49 รายการ 
10. เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 จำนวน 43 รายการ 
11. เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 จำนวน 33 รายการ 
12. เดือนกันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 32 รายการ 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31 ตุลาคม 2563 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งซื้อชุดกาแฟเพื่อใช้ภายในงานอนามัย
โรงเรียน 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเครื่องประดับ ร้านรุ่งเรืองเครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ต.ค 63 

2 สั่งซื้อตู้ตั้งแฟ้ม 4 ช้ันเพื่อใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

7,400 7,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ 
สุราษฎร์ธานี จำกัด 

บริษัทเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ 
สุราษฎร์ธานี จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 ต.ค.63 

3 สั่งซื้อกรอบพิมพ์ลายผ้าโขมพัสตร ์เพื่อใช้ใน
งานพัฒนาบริหารบุคคล 

24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โขมพัสตร ์ หจก.โขมพัสตร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5 ต.ค.63 

4 สั่งจ้างทำป้ายอะคลิตวัสอด เพื่อใช้ในการ
พัฒนางานวิชาการ (ข้อสอบวัดผล) 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

6 ต.ค. 63 

5 สั่งซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการจดัการเรียน
การสอนพละศึกษา 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตาปสีปอร์ตเซ็นเตอร ์ ร้านตาปสีปอร์ตเซ็นเตอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ต.ค.63 

6 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมงาน
แนะแนว 5 บริการ 

8,571 8,571 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ต.ค.63 

7 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการในสถานท่ีต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ต.ค.63 

8 สั่งซื้อสติ๊กเกอร์ลงโฟม เพื่อใช้ในงานตรวจ 
ปพ.5 

950 950 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ต.ค.63 

9 สั่งซื้อซองน้ำตาล เพื่อใช้ในงานวิชาการ 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ต.ค.63 

10 สั่งสีน้ำพลาสติก เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ศิลปะ 

420 420 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ต.ค.63 



 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อกระดาษและสำลี เพื่อใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

560 560 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ต.ค 63 

12 สั่งซื้อกรอบไมส้ีทอง เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน(ลูกเสือ) 

140 140 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ต.ค.63 

13 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานศลิปะ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 

9,317 9,317 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ต.ค.63 

14 สั่งซื้ออุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

535 535 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ต.ค.63 

15 สั่งซื้อสติ๊กเกอร์ลงโฟม เพื่อใช้ในงานตรวจ 
ปพ.5 

950 950 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซนเ์อเจนซี่ 
จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ต.ค.63 

16 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมค่าย
บูรณาการวิชาการ ศึกษาแหล่งเรยีนรู ้

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต 
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต 
เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

12 ต.ค.63 

17 สั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

15,271 15,271 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ต.ค.63 

18 สั่งซื้อ หมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานวชิาการ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ต.ค.63 

19 สั่งจ้าง ทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรฯ์ 

810 810 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าทองดีไซน ์ ร้านท่าทองดีไซน ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ต.ค.63 

20 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ฯ 

1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง ร้านKP.คงเพชร ร้านKP.คงเพชร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ต.ค.63 

 
งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 

สัญญา/วันท่ี 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

21 สั่งจ้าง ทำเล่มเอกสารกจิกรรมค่ายวิทย์ฯ เพื่อ
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน 

975 975 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ต.ค.63 

22 สั่งซื้อแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกินพลัสเมติก 
จำกัด 

บริษัท สกินพลัสเมติก จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15 ต.ค.63 

23 สั่งซื้อ วัสดุงานช่าง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

54 54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสด ุ
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15 ต.ค.63 

24 สั่งจ้าง ทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานกิจการ
ลูกเสือ 

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกดั 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 ต.ค.63 

25 สั่งซื้อ อะคริลคิ เพื่อในงานกิจการลูกเสือ 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าทองดีไซน ์ ร้านท่าทองดีไซน ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 ต.ค.63 

26 สั่งจ้าง ทำป้ายโฟมบอรด์ เพื่อใช้ภายในงาน
วิชาการ 

1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง หจก.เอพี พริ้นติ้ง แอนด์ 
กราฟฟิก 

หจก.เอพี พริ้นติ้ง แอนด์ 
กราฟฟิก 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 ต.ค.63 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

380 380 เฉพาะเจาะจง ร้านสรุัชฎายนตเ์กษตร ร้านสรุัชฎายนตเ์กษตร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 ต.ค.63 

28 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

2,669 2,669 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ต.ค.63 

29 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณ ออยล์ 
จำกัด 

บริษัท ทักษิณ ออยล์ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19 ต.ค63 

30 สั่งซื้อตรายาง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 3,595 3,595 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20 ต.ค.63 

31 สั่งซื้อวัสดุครุภณัฑ์ดนตรี เพื่อใช้ในการเรยีน
การสอนดนตร ี
 
 
 

8,360 8,360 เฉพาะเจาะจง ร้านอนุรักษ์ประณตี ร้านอนุรักษ์ประณตี เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 ต.ค.63 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

32 สั่งซื้อ เก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ในงานบริหารงาน
บุคคล 

700 700 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมเจอรเ์ฟอร์นิเจอร ์  
สุราษฎร์ธานจีำกัด 

บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์               
สุราษฎร์ธานจีำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ต.ค.63 

33 สั่งซื้อตรายาง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 1,120 1,120 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 ต.ค.63 

34 สั่งซื้อป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานบริหารงาน
บุคคล 

1,280 1,280 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 ต.ค.63 

35 สั่งซื้อ วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 ต.ค.63 

36 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

437 437 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ต.ค.63 

37 สั่งซื้ออุปกรณล์า้งจาน เพื่อใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

850 850 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ต.ค.63 

38 สั่งซื้อผ้าคลุมโต๊ะ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 6,072 6,072 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนทรพัย์
พาณิชย ์

ร้านเพิ่มพูนทรัพย์พาณิชย ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28 ต.ค.63 

39 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน เพื่อใช้ในงานกิจการ
นักเรียน 

10,885 10,885 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28 ต.ค.63 

40 สั่งซื้อหนังสืออ่านเสริม เพื่อใช้ในห้องสมุด 1,505 1,505 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร ์ ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ต.ค63 

41 สั่งซื้อท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ใน
สำนักงาน 

750 750 เฉพาะเจาะจง นายชัยพฤกษ์                
สุขสรรเสรญิ 

นายชัยพฤกษ์                
สุขสรรเสรญิ 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ต.ค.63 

42 สั่งจ้าง แขวนคลอย์ร้อน เพื่อใช้ในงาน
สำนักงาน 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายชัยพฤกษ์                
สุขสรรเสรญิ 

นายชัยพฤกษ์                
สุขสรรเสรญิ 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 
 

29 ต.ค.63 



 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

43 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ต.ค.63 

44 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้งานสำนักงาน 38,400 38,400 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์บ้าน สรุาษฎร์
ธาน ี

ร้านแอร์บ้าน สรุาษฎร์ธาน ี เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 ต.ค.63 

45 สั่งจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 ต.ค.63 

46 สั่งจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานวิชาการและ
งานสำนักงาน 

56,980.60 56,980 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 ต.ค.63 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2563 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 พ.ย. 63 

2 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 พ.ย.63 

3 สั่งจ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงาน
สำนักงาน 

400 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

บริษัท บี เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 พ.ย.63 

4 สั่งซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน 4,290 4,290 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

บริษัท บี เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

 6 พ.ย.63 

5 สั่งจ้างเข้าเลม่เอกสาร เพื่อใช้ในงาน
สารสนเทศ 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกลา้ ร้านต้นกลา้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ย.63 

6 สั่งจ้างซ่อมบำรุงรถตู้โรงเรียน 4,220 4,220 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างบ่าวยานยนต ์ ร้านช่างบ่าวยานยนต ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ย.63 

7 สั่งซื้อป้ายอะคริลิค เพื่อใช้ในงานบริหารงาน
บุคคล 

700 700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ย.63 

8 สั่งซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อใช้ใน
งานสำนักงาน 

19,202 19,202 เฉพาะเจาะจง สิรสิินเทรดดิ้ง สิรสิินเทรดดิ้ง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ย.63 

9 สั่งซื้อรูปภาพและกรอบหลุยส์ เพือ่ใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านอะกู้ดโฟโต ้ ร้านอะกู้ดโฟโต ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12พ.ย.63 

10 สั่งซื้อชุดธูปเทียนไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

874 874 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนท๊อป ร้านกรีนท๊อป เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13พ.ย.63 



 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็มซี.ปโิตร
เลี่ยม จำกัด 

บริษัท พี.เอ็มซี.ปิโตรเลี่ยม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14พ.ย. 63 

12 สั่งซื้อผ้าลายโขมพสัตร์ เพื่อใช้ในงาน
บริหารงานบุคคล 

48,450 48,450 เฉพาะเจาะจง หจก.โขมพัสตร ์ หจก.โขมพัสตร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16พ.ย.63 

13 สั่งซื้อสารเคมี เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 1,360 1,360 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ ์ หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16พ.ย.63 

14 สั่งจ้างปูพื้นอิฐตัวหนอน งานอาคารสถานท่ี 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นายวารณิ จันทร์สงค ์ นายวารณิ จันทร์สงค ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18พ.ย.63 

15 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง งานอาคารและ
สถานท่ี 

4,710 4,710 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19พ.ย.63 

16 สั่งซื้อรองเท้าลูกเสือ เพื่อใช้ในงานกิจกรรม
ลูกเสือ 

7,560 7,560 เฉพาะเจาะจง ร้านวิไลอาภรณ ์ ร้านวิไลอาภรณ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

24พ.ย.63 

17 สั่งซื้อสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าทองดีไซน ์ ร้านท่าทองดีไซน ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6พ.ย.63 

18 สั่งซื้อ อุปกรณ์เครื่องเสยีง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

1,745 1,745 เฉพาะเจาะจง ร้านเลศิพานิช ร้านเลศิพานิช เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ย.63 

19 สั่งซื้อท่ออ่อน เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 85 85 เฉพาะเจาะจง ร้านเลศิพานิช ร้านเลศิพานิช เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ย.63 

20 สั่งซื้อใส้ไก ่เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 230 230 เฉพาะเจาะจง ร้านเลศิพานิช ร้านเลศิพานิช เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ย.63 

 
งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคากลาง    เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 

สัญญา/วันท่ี 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

21 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

6,299 6,299 เฉพาะเจาะจง บริษัทกาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัทกาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ย.63 

22 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

2,197 2,197 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12พ.ย.63 

23 สั่งซื้อไส้แมคยิง เพ่ือใช้ในงานกิจการนักเรยีน 345 345 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วสิ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12พ.ย.63 

24 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

2,354 2,354 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12พ.ย.63 

25 สั่งซื้อ หมึกเตมิเครืองพิมพเ์พื่อใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ 

600 600 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12พ.ย.63 

26 สั่งซื้อ หมึกเตมิเครืองพิมพเ์พื่อใช้ในงาน
วิชาการ 

1,425 1,425 เฉพาะเจาะจง ร้านเทยีนโชคเซอร์วิส ร้านเทยีนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 พ.ย.63 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์อซีท่ี เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

2,630 2,630 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม 
จำกัด 

บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกดั เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12พ.ย.63 

28 สั่งจ้างป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในกิจกรรมลูกเสือ 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16พ.ย.63 

29 สั่งจ้างทำสติ๊กเกอร์ลงฟิวเจอรบ์อรด์ เพื่อใช้ใน
งานประชาสัมพันธ์ 

490 490 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16พ.ย.63 

30 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานเพื่อใช้ในงาน
กิจการนักเรยีน 

980 980 เฉพาะเจาะจง ร้านปณชัยการค้า ร้านปณชัยการค้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20พ.ย.63 

31 สั่งซื้ออุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 

3,175 3,175 เฉพาะเจาะจง ร้านจ๊ะหูนคา้ไม ้ ร้านจ๊ะหูนคา้ไม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24พ.ย.63 



 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

32 สั่งซื้อ ไม้คิ้ว เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฯ 

420 420 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30พ.ย.63 

33 สั่งซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานกจิการนกัเรียน 860 860 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มเดลี่ไลฟ ์ ร้านน้ำดื่มเดลี่ไลฟ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30พ.ย.63 

34 สั่งซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงาน
ห้องสมุดโรงเรียน 

905 905 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร ์ ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30พ.ย.63 

35 สั่งซื้อ ตะแกรงเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30พ.ย.63 

36 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

3,430 3,430 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วทิยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12พ.ย.63 

37 สั่งซื้อธง เพื่อใช้ภายในงานอาคารสถานท่ี 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16พ.ย.63 

38 สั่งจ้างเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดอืน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพด์ีด หจก.สุราษฎร์พิมพด์ีด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 พ.ย.63 

39 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

170 170 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอน สฎ. ร้านบ้านดอน สฎ. เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30พ.ย.63 

40 สั่งจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร เพื่อใช้
ในงานวิชาการและสำนักงาน 

10,236.80 10,236.80 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30พ.ย.63 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

1 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การงานฯ 

2,245 2,245 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1ธ.ค. 63 

2 สั่งซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฯ 

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเองพันธุ์ไม้          
สุราษฎร์ธาน ี

ร้านกันเองพันธุ์ไม้          
สุราษฎร์ธาน ี

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1ธ.ค.63 

3 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

160 160 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ธ.ค.63 

4 สั่งซื้อผ้าพื้นเมืองโขมพัสตร์ เพื่อใช้ในงาน
บริหารบุคคล 

12,450 12,450 เฉพาะเจาะจง หจก.โขมพัสตร ์ หจก.โขมพัสตร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

 3ธ.ค.63 

5 สั่งจ้างกั้นแผงอลูมเินียม เพื่อใช้ในงาน
สำนักงาน 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายนพดล พึ่งพา นายนพดล พึ่งพา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4ธ.ค.63 

6 สั่งซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเองพันธุ์ไม้          
สุราษฎร์ธาน ี

ร้านกันเองพันธุ์ไม้          
สุราษฎร์ธาน ี

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4ธ.ค.63 

7 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพือ่ใช้ในงานติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ธ.ค.63 

8 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

942 942 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7ธ.ค.63 

9 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

6,780 6,780 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ธ.ค.63 

10 สั่งซื้อหน้ากากผ้า เพื่อใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสงบ ร่วมสนิท นางสงบ ร่วมสนิท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ธ.ค.63 



 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

11 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

3,028 3,028 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ธ.ค.63 

12 สั่งซื้อโตะ๊และเก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ในงาน
บริหารงานบุคคล 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ 
สุราษฎร์ธาน ีจำกัด 

บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สุ
ราษฎร์ธานี จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9ธ.ค.63 

13 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

1,737 1,737 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9ธ.ค.63 

14 สั่งหินฝุ่น เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโสภณ การโยธา ร้านโสภณ การโยธา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9ธ.ค.63 

15 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

1,414 1,414 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10ธ.ค.63 

16 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

846 846 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10ธ.ค.63 

17 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์โสภาการปิ
โตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท ทรัพย์โสภาการปิ
โตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10ธ.ค.63 

18 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10ธ.ค.63 

19 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ธ.ค.63 

20 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานครัว เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

1,255 1,255 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ธ.ค.63 

21 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานครัว เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

3,372 3,372 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ธ.ค.63 

22 สั่งซื้อไม้กวาด เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กไม้กวาด ร้านบิ๊กไม้กวาด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13ธ.ค.63 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

23 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี เอฟ จำกัด บริษัท เค พี เอฟ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ธ.ค.63 

24 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
วิชาการ 

4,494 4,494 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ธ.ค.63 

25 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อใช้ใน
งานบริหารทั่วไป 

1,261 1,261 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ธ.ค.63 

26 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

280 280 เฉพาะเจาะจง หจก.เกษมภณัฑไ์ล้ทติ้ง
แอนด์ทูลส ์

หจก.เกษมภณัฑไ์ล้ทติ้ง
แอนด์ทูลส ์

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ธ.ค.63 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านสรุาษฎร์แลปกาญ
จนดิษฐ์ 

ร้านสรุาษฎร์แลปกาญจน
ดิษฐ์ 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ธ.ค.63 

28 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
กิจการนักเรยีน 

1,940 1,940 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจทวีทรัพย ์ ร้านกิจทวีทรัพย ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ธ.ค.63 

29 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

3,758.30 3,758.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ธ.ค.63 

30 สั่งซื้อยางในรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

100 100 เฉพาะเจาะจง ร้านโสภณยานยนต ์ ร้านโสภณยานยนต ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

15ธ.ค.63 

31 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานครัว เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

683 683 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

16ธ.ค.63 

32 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬา
สีภายใน 

5,538 5,538 เฉพาะเจาะจง ร้านสรุาษฎรส์ปอรต์เซ็น
เตอร ์

ร้านสรุาษฎรส์ปอรต์เซ็น
เตอร ์

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16ธ.ค.63 

33 สั่งซื้อยาและอุปกรณ์แพทย ์เพื่อใช้ในงาน
อนามัยโรงเรียน 
 
 
 

3,155 3,155 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17ธ.ค.63 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

34 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
วิชาการ 

2,075 2,075 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

35 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
แผนงานฯ 

3,403 3,403 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

36 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

360 360 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

37 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
ประกันฯ 

45 45 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

38 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
ประกันฯ 

4,519 4,519 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

39 สั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงาน
ห้องสมุด 

800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชร
อิเล็กทรอนิกส์ จำกดั 

บริษัท ตรีเพชร
อิเล็กทรอนิกส์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

40 สั่งจ้างเช่าเต้นท์ เพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสดายุทธ นวลศร ี นายสดายุทธ นวลศร ี เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

41 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

7,311 7,311 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

42 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานครัว เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

1,075 1,075 เฉพาะเจาะจง ร้านอี๊ด ยูนิค ร้านอี๊ด ยูนิค เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

43 สั่งซื้อเสื้อสูท เพื่อใช้ในงานสภานักเรียน 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสูทไอที ร้านสูทไอที เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ธ.ค.63 

44 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท จินดาศักดิ์
อินเตอร์เทรด จำกัด 

บริษัท จินดาศักดิ์อินเตอร์เท
รด จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 
 

19ธ.ค.63 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

45 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรินคร(ทุ่งสง) 
จำกัด 

บริษัท ศิรินคร(ทุ่งสง) จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ธ.ค.63 

46 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรม
วันคริสตม์าส 

1,188 1,188 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ธ.ค.63 

47 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

550 550 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ ดไีอวาย 
จำกัด 

บริษัท มิสเตอร์ ดไีอวาย 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ธ.ค.63 

48 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

470 470 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จำกัด 

บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ธ.ค.63 

49 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 

4,480 4,480 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

22ธ.ค.63 

50 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

3,000.50 3,000.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22ธ.ค.63 

51 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณง์านช่าง เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 

570 570 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22ธ.ค.63 

52 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานครัว เพื่อใช้ในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

2,595 2,595 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22ธ.ค.63 

53 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร ์

6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23ธ.ค.63 

54 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร ์

39,955 39,955 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23ธ.ค.63 

55 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานคหกรรม เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

460 460 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเค เครื่องช่ัง 
 
 
 
 
 

ร้านทีเค เครื่องช่ัง 
 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23ธ.ค.63 



 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

56 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานคหกรรม เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง ร้านว.เครื่องประดับ ร้านว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23ธ.ค.63 

57 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

950 950 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็ม ซี ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

บริษัท พี เอ็ม ซี ปิโตรเลี่ยม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ธ.ค.63 

58 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ธ.ค.63 

59 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 

2,008.39 2,008.39 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.อุดม ร้าน ป.อุดม เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ธ.ค.63 

60 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ธ.ค.63 

61 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เค เอ็น ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

บริษัท พี เค เอ็น ปิโตรเลี่ยม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ธ.ค.63 

62 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจเครื่องครัว ร้านรุ่งเรืองกิจเครื่องครัว เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26ธ.ค.63 

63 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

140 140 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26ธ.ค.63 

64 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานคหกรรม เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ร้าน เก ไพเราะ ผลไม้
สด 

ร้าน เก ไพเราะ ผลไม้สด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27ธ.ค.63 

65 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

2,380 2,380 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัยค้าผ้า ร้านรวมชัยค้าผ้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28ธ.ค.63 

66 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

1,449 1,449 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน 
จำกัด 

บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28ธ.ค.63 

67 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

3,810 3,810 เฉพาะเจาะจง ร้านพิณการค้า ร้านพิณการค้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 

28ธ.ค.63 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

68 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 

60 60 เฉพาะเจาะจง ร้านปณชัยค้าผ้า ร้านปณชัยค้าผ้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28ธ.ค.63 

69 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28ธ.ค.63 

70 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพือ่ใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28ธ.ค.63 

71 สั่งซื้อคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในงานอนามัยโรงเรียน 560 560 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม กำจดั บริษัท วิทยาศรม กำจดั เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ธ.ค.63 

72 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด19 เพื่อใช้
ในงานอนามัยโรงเรยีน 

3,165 3,165 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุจำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ธ.ค.63 

73 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

290 290 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน 
จำกัด 

บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ธ.ค.63 

74 สั่งจ้างเช่าเต้นท์ เพื่อใช้ในงานกิจการนักเรยีน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรวิชัย วิชัยดิษฐ์ นายฉัตรวิชัย วิชัยดิษฐ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ธ.ค.63 

75 สั่งจ้างซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายนพดล พึ่งพา นายนพดล พึ่งพา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ธ.ค.63 

76 สั่งซื้อผา้คลุมโต๊ะ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญตาม่านสวย ร้านขวัญตาม่านสวย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ธ.ค.63 

77 สั่งจ้างเข้าเลม่เอกสาร เพื่อใช้ในงานแผนฯ 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสหการพริ้นตริ้งเซ็น
เตอร ์

ร้านสหการพริ้นตริ้งเซ็นเตอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30ธ.ค.63 

78 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมธนาคาร
ขยะ 

1,908 1,908 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซซีุปเปอร์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 
 
  

30ธ.ค.63 



 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

79 สั่งจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน
ธันวาคม 

3,000 3,000 
 

เฉพาะเจาะจง  หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30ธ.ค.63 
  

80 สั่งซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อใช้ภายในงาน
ห้องสมุด 

1,065 1,065 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
2529 

ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์2529 เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30ธ.ค.63 

81 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 

30ธ.ค.63 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

1 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ของที่ระลกึ เพือ่ใช้ใน
กิจกรรมงานแนะแนว 

800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิโมชิเจแปน 
จำกัด 

บริษัท โมชิโมชิเจแปน 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ม.ค.64 

2 สั่งจ้างถ่ายเอกสารการเรียนการสอนและงาน
สำนักงาน 

28,350.40 28,350.40 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ม.ค.64 

3 สั่งซื้อกระเปา๋ผ้าดิบ เพื่อใช้ในกิจกรรมแนะ
แนว 

5,230 5,230 เฉพาะเจาะจง โรงงานผลติภณัฑ์จากผ้า โรงงานผลติภณัฑ์จากผ้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ม.ค.64 

4 สั่งซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

24,460 24,460 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัล ซับพลาย เซ็นทรัล ซับพลาย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

 4ม.ค.64 

5 สั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงาน
สำนักงาน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4ม.ค.64 

6 สั่งซื้อแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อใช้ใน
งานอนามัยโรงเรียน 

2,503.80 2,503.80 เฉพาะเจาะจง น.ส.ตลุยา พัทโร น.ส.ตลุยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4ม.ค.64 

7 สั่งซื้อดิน เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมี พันธุไ์ม ้ ร้านรัศมี พันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5ม.ค.64 

8 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

512 512 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5ม.ค.64 

9 สั่งจ้างซ่อมแซมจานดาวเทียม เพือ่ใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

609.90 609.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5ม.ค.64 

10 สั่งซื้อหัวน้ำพุ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6ม.ค.64 



 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อไม้แขวนตั้ง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ ร้านมงคลเฟอร์นิเจอรไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7ม.ค.64 

12 สั่งซือ้วัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

792 792 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซไีทวัสด ุ
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7ม.ค.64 

13 สั่งจา้งพิมพ์กระดาษเลเซอร์ เพื่อในกิจกรรม
แนะแนวสัญจร 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7ม.ค.64 

14 สั่งจ้างรถขุดเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช พัฒนเจรญิ นายอภิเดช พัฒนเจรญิ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ม.ค.64 

15 สั่งซื้อลำโพงช่วยสอน เพื่อใช้ในกลุม่สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ม.ค.64 

16 สั่งจ้างเลื่อยไม้ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 160 160 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

8ม.ค.64 

17 สั่งซื้อชุดน้ำพุ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ม.ค.64 

18 สั่งซื้อปะเก็นยาง เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 80 80 เฉพาะเจาะจง ร้านวรการ(บางกุ้ง) ร้านวรการ(บางกุ้ง) เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ม.ค.64 

19 สั่งจ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในฝ่าย
การเงิน 

400 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ม.ค.64 

20 สั่งซื้อปลั๊กไฟ เพื่อใช้ในงานบริหารการเงิน 900 900 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

บริษัท บี.เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ม.ค.64 

 
งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคากลาง    เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 

สัญญา/วันท่ี 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

21 สั่งจ้างรถขุดแบบเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร พันธวงศ ์ นายสมมิตร พันธวงศ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ม.ค.64 

22 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

7,980 7,980 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ม.ค.64 

23 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

1,878 1,878 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13ม.ค.64 

24 สั่งจ้างเลื่อยไม้ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 3,832 3,832 เฉพาะเจาะจง นายธรรมธร คงปลอด นายธรรมธร คงปลอด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13ม.ค.64 

25 สั่งซื้อ อุปกรณไ์อซีที เพื่อใช้ในงานไอซีที 690 690 เฉพาะเจาะจง ร้านพีซีวินช็อป ร้านพีซีวินช็อป เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ม.ค.64 

26 สั่งซื้อต้นเตยทอง เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเองพันธุไ์ม ้ ร้านกันเองพันธุ์ไม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ม.ค.64 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องไวรัสโควิด19 เพื่อใช้ใน
งานอนามัยโรงเรียน 

500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15 ม.ค.64 

28 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์อซีที เพื่อใช้ในงานไอซีที 340 340 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ-วันแอคเซ
สเซอรี่ จำกดั 

บริษัท เจ-วันแอคเซสเซอรี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16ม.ค.64 

29 สั่งซื้อไมค์ เพื่อใช้ในฝ่ายงานไอซีที 250 250 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอทีซิสเต็ม 
จำกัด 

บริษัท ยูนิตี้ ไอทีซิสเต็ม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17ม.ค.64 

30 สั่งซื้ออุปกรณไ์อซีที เพื่อใช้ในฝ่ายงานไอซีท ี 285 285 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอทีซิสเต็ม 
จำกัด 

บริษัท ยูนิตี้ ไอทีซิสเต็ม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ม.ค.64 

31 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 
 
 
 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มะปริง ปิโตรเลี่ยม หจก.มะปริง ปิโตรเลี่ยม เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ม.ค.64 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

32 สั่งซื้อ อุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรม
แนะแนว 

820 820 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจทวีทรัพย ์ ร้านกิจทวีทรัพย ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ม.ค.64 

33 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสถาท่ี 2,441 2,441 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ม.ค.64 

34 สั่งซื้อสบู่ลา้งมือ เพ่ือใช้ในงานอนามัยโรงเรียน 525 525 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ม.ค.64 

35 สั่งซื้อ เครื่องวัดอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเบลิ เอ็ม.ที.
จำกัด 

บริษัท โกลเบลิ เอ็ม.ที.จำกดั เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ม.ค.64 

36 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ม.ค.64 

37 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

410 410 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ม.ค.64 

38 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 820 820 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ม.ค.64 

39 สั่งซื้อชุดสื่อการสอนคณติศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน 

5,640 5,640 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนกิส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนกิส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20ม.ค.64 

40 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  6,795 6,795 เฉพาะเจาะจง ร้านเทยีนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22ม.ค.64 

41 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 5,319 5,319 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22ม.ค.64 

42 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานที ่

856 856 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ม.ค.64 

43 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการที่ต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สน้ำมัน928 
จำกดั 

บริษัท แก๊สน้ำมัน928 จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 

26ม.ค.64 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

44 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 9,940 9,940 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27ม.ค.64 

45 สั่งซื้อหมึกพิมพ์ เพือ่ใช้ในงานวิชาการ 1,580 1,580 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27ม.ค.64 

46 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรม
ทำแผนฯ 

163 163 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าใสกิ๊ฟช๊อป ร้านฟ้าใสกิ๊ฟช๊อป เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27ม.ค.64 

47 สั่งซื้อกระดาษทำเกียรติบัตร เพื่อใช้ใน
โครงการอบรมทำแผน 

480 480 เฉพาะเจาะจง ร้านปณชัยการค้า ร้านปณชัยการค้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27ม.ค.64 

48 สั่งซื้อตรายาง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 350 350 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28ม.ค.64 

49 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 2,265 2,265 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

28ม.ค.64 

50 สั่งซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานวิชาการ 3,350 3,350 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28ม.ค.64 

51 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อใช้
ในงานบริหารงานบุคคล 

6,721 6,721 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28ม.ค.64 

52 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อใช้
ในงานบริหารทั่วไป 

6,277 6,277 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ม.ค.64 

53 สั่งจ้างเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ม.ค.64 

54 สั่งซื้อชุดการแสดง เพื่อใช้ในกิจกรรมนาฏศลิป์
ของโรงเรียน 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย ฉิมประสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 

นายฉัตรชัย ฉิมประสิทธ์ิ 
 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ม.ค.64 



 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

55 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อใช้
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

1,296 1,296 เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนดิษฐ์ภณัฑ ์ ร้านกาญจนดิษฐ์ภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ม.ค.64 

56 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ของที่ระลึก เพือ่ใช้ในกลุ่ม
สาระคณติศาสตร ์

755 755 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ม.ค.64 

57 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  เพื่อใช้
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

1,727 1,727 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณอักษร 
จำกัด 

บริษัท สุวรรณอักษร จำกดั เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

29ม.ค.64 

58 สั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์นาฏศิลป์ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมนาฏศลิป์ 

9,200 9,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ม.ค.64 

59 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  เพื่อใช้
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

3,560 3,560 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ม.ค.64 

60 สั่งซื้อตะกรา้หวาย เพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

220 220 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29ม.ค.64 

61 สั่งซื้อปากกาเมจิก เพื่อใช้ในงานบริหารงาน
งบประมาณ 

195 195 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมมินิมาร์ท ร้านพินมมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30ม.ค.64 

62 สั่งซื้อดิน เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31ม.ค.64 

63 สั่งซื้อ อิฐและหิน เพื่อใช้ในการปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียน 

525 525 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

31ม.ค.64 

64 สั่งซื้อสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์2529 1,505 1,505 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
2529 

ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์2529 เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31ม.ค.64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ ์2564 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

1 สั่งจ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

1,457.55 1,457.55 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ก.พ.64 

2 สั่งซื้อหญ้าเทียม เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

1,470 1,470 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซไีทวัสด ุ
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ก.พ64 

3 สั่งซื้อแผ่นพลาสวูดเรียบ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

1,065 1,065 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ก.พ.64 

4 สั่งจ้างเช่าเต้นท์ เพื่อใช้ใช้ในงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลมิชัยบริการ ร้านเฉลมิชัยบริการ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ก.พ.64 

5 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

1,634 1,634 เฉพาะเจาะจง ร้านซันนี่ มินิมาร์ท ร้านซันนี่ มินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ก.พ.64 

6 สั่งซื้อกระดาษโพลี เพื่อใช้ในงานคุณธรรม
จริยธรรม 

100 100 เฉพาะเจาะจง ร้านซันนี่ มินิมาร์ท ร้านซันนี่ มินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ก.พ.64 

7 สั่งซื้อพัดลมอตุสาหกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนา
ห้องเรียนนาฏศลิป ์

7,992 7,992 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ก.พ.64 

8 สั่งซื้อดอกไมส้ด เพื่อใช้ในงานส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

1,245 1,245 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกวรรณออคิด ร้านกนกวรรณออคิด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ก.พ.64 

9 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พระสงฆ์ เพื่อใช้ในงาน
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านนัดพบสังฆภณัฑ ์ ร้านนัดพบสังฆภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ก.พ.64 

10 สั่งจ้างชุดกี่เพ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2,850 2,850 เฉพาะเจาะจง ร้านเช่าชุดจีนลา้นเก้า ร้านเช่าชุดจีนลา้นเก้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ก.พ.64 



 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อไวนิลและสติ๊กเกอร์ลงฟิว เพือ่ใช้ใน
กิจกรรมวันตรุษจีน 

3,310 3,310 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ก.พ64 

12 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เขยีนอักษรจีน เพื่อใช้ใน
กิจกรรมวันตรุษจีน 

3,760 3,760 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์2 ร้านวัฒนภัณฑ์2 เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ก.พ.64 

13 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรม
วันตรุษจีน 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอำนวย ร้านโชคอำนวย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ก.พ.64 

14 สั่งซื้ออุปกรณโ์คมไฟ เพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
ตรุษจีน 

2,270 2,270 เฉพาะเจาะจง ร้านฮั่วเฮง ร้านฮั่วเฮง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ก.พ.64 

15 สั่งซื้อป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างขวัญ
และกำลังใจ 

8,165 8,165 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4ก.พ.64 

16 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์อซีที เพื่อใช้ในงานไอซีท ี 550 550 เฉพาะเจาะจง ร้านล๊อคอินคอมพิวเตอร ์ ร้านล๊อคอินคอมพิวเตอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5ก.พ.64 

17 สั่งซื้อป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านมีไอเดีย ร้านมีไอเดีย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6ก.พ.64 

18 สั่งซื้อ ถุงขยะ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 294 294 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอกชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จำกัด 

บริษัทเอกชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6ก.พ.64 

19 สั่งจ้าง ทำป้ายไพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านชวินศิลป ์ ร้านชวินศิลป ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6ก.พ.64 

20 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อใช้ใน
งานอาคารสถานท่ี 

5,866 5,866 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ก.พ64 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

21 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้เอนกประสงค์ 
เพื่อใช้ในกลุ่มสาระภาษาไทย 

8,450 8,450 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ก.พ.64 

22 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สน้ำมัน928 จำกัด บริษัท แก๊สน้ำมัน928 จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ก.พ.64 

23 สั่งซื้อ ชุดเสรมิทักษะวิทยาศาสตร ์เพื่อใช้ใน
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 

14,020 14,020 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกเกอรเ์อเชีย จำกัด บริษัท เมกเกอรเ์อเชีย 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ก.พ.64 

24 สั่งซื้อแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.ตลุยา พัทโร น.ส.ตลุยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8ก.พ.64 

25 สั่งซื้อ ขาตั้งไมค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมไอซีที 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธติวิทย ุ ร้านสาธติวิทย ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9ก.พ.64 

26 สั่งซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง เพือ่ใช้ในงาน
ไอซีที 

7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธติวิทย ุ ร้านสาธติวิทย ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9ก.พ.64 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

7,792 7,792 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9ก.พ.64 

28 สั่งซื้ออุปกรณ์ช่วยสอน เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 

5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอส คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บริษัท บีเอส คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9ก.พ.64 

29 สั่งซื้อชุดไฟส่องหน้าพร้อมขาตั้ง เพื่อใช้ใน
งานไอซีท ี

413 413 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสต้า มาร์เกตติ้ง จำกัด บริษัท วิสต้า มาร์เกตติ้ง 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9ก.พ.64 

30 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

4,365 4,365 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10ก.พ.64 

31 สั่งซื้อวัสดุเสรมิงานไอซีที เพื่อใช้ในงานไอซีท ี
 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเลศิพานิช ร้านเลศิพานิช เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10ก.พ.64 
 

32 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

8,194 8,194 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญเรือน หจก.ขวัญเรือน เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ก.พ.64 

33 สั่งซื้อปั๊มลม หัวเติมลม เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3,840 3,840 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญเรือน หจก.ขวัยเรือน เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ก.พ.64 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

32 สั่งซื้ออุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

3,170 3,170 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส ์
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ก.พ.64 

33 สั่งซื้อ อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

2,330 2,330 เฉพาะเจาะจง ร้านตาปสีปอร์ตเซ็นเตอร ์ ร้านตาปสีปอร์ตเซ็นเตอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ก.พ.64 

34 สั่งซื้อกรวยจราจร ป้ายอลูมิเนยีม เพื่อใช้ใน
งานอาคารสถานท่ี 

2,259 2,259 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ก.พ.64 

35 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านเลศิพานิช ร้านเลศิพานิช เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ก.พ.64 

36 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

630 630 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11ก.พ.64 

37 สั่งจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เพื่อใช้ในกิจกรรม
ห้องเรียนพิเศษ 

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

38 สั่งซื้อปอดหมู เพื่อใช้ในกิจกรรมหอ้งเรียน
พิเศษ 

200 200 เฉพาะเจาะจง นางโสภา เพชระ นางโสภา เพชระ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

39 สั่งซื้อลวดดำ เพื่อใช้ในกิจกรรมหอ้งเรียน
พิเศษ 

50 50 เฉพาะเจาะจง หจก.โอ ค้าวัสด ุ หจก.โอ ค้าวัสด ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

40 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

339 339 เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.วี.ด ี ร้าน ที.วี.ด ี เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

41 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในโตรง
การสะเต็มศึกษา 

3,820 3,820 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

42 สั่งจ้าง ถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการสะเต็ม
ศึกษา 

128 128 เฉพาะเจาะจง ร้านฟาสท์ก๊อปปี้ ดไีซน์ เซ็น
เตอร ์

ร้านฟาสท์ก๊อปปี้ ดไีซน์ เซ็น
เตอร ์

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 
 

12ก.พ.64 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

43 สั่งซื้อที่สูบลูกโป่ง เพื่อใช้ในโครงการสะเต็ม
ศึกษา 

40 40 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญกิจเครื่องครัว ร้านรุ่งเจริญกิจเครื่องครัว เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

44 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ 
โครงการสะเต็มศึกษา 

4,495 4,495 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

45 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

654 654 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

46 สั่งซื้อ ดิน ต้นไม้ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 1,360 1,360 เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ป้ันพันธุ์ไม ้ ร้านนนท์ป้ันพันธุ์ไม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

47 สั่งซื้อไม้อัด เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 640 640 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยวสัด ุ ร้านพลอยวสัด ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ64 

48 สั่งซื้อ สายยาง เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

224 224 เฉพาะเจาะจง หจก.โอ ค้าวัสด ุ หจก.โอ ค้าวัสด ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ64 

49 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตรฯ์ 

4,820 4,820 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

50 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ี เพื่อใช้ในกิจกรรมค่าย
วิทย์ฯ 

1,373 1,373 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จำกัด บริษัท บีทูเอส จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

51 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตรฯ์ 

1,705 1,705 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ64 

52 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

1,935 1,935 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

53 สั่งซื้อผลไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมค่ายวิทย์ฯ 995 995 เฉพาะเจาะจง ร้านพ่ีเก๋ ผลไมส้ด ร้านพ่ีเก๋ ผลไมส้ด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ก.พ.64 

54 สั่งซื้อระแนงลบมุม เพื่อใช้ในกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

420 420 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13ก.พ.64 

55 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงานปรับ
ภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 

838 838 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13ก.พ.64 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

56 สั่งซื้อเทปกาว2หน้า เพ่ือใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

466 466 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13ก.พ.64 

57 สั่งซื้อหลอดไฟและอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 

740 740 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ก.พ.64 

58 สั่งซื้อเทปกาว2หน้า เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

415 415 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ก.พ.64 

59 สั่งซื้อหญ้านวลน้อย เพื่อใช้ในกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

210 210 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเองพันธุ์ไม้ สรุาษฎร์
ธาน ี

ร้านกันเองพันธุ์ไม้ สรุาษฎร์
ธาน ี

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14ก.พ.64 

60 สั่งซื้อสายคล้องบัตรปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่ 64,200 64,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี 
จำกัด 

บริษัท สมาร์ทอัพ 
เทคโนโลยี จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15ก.พ.64 

61 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

510 510 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ จำกัด บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15ก.พ.64 

62 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานปรับ
ภูมิทัศน์ฯ 

290 290 เฉพาะเจาะจง ร้านเลศิพานิช ร้านเลศิพานิช เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17ก.พ.64 

63 สั่งจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พัฒนางาน
อาคารสถานท่ี 

12,972.68 12,972.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนามิก อิเลคทริก 
จำกัด 

บริษัท ไดนามิก อิเลคทริก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17ก.พ.64 

64 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานปรับ
ภูมิทัศน์ฯ 

110 110 เฉพาะเจาะจง ร้านเลศิพานิช ร้านเลศิพานิช เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17ก.พ.64 

65 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ประสิทธ์ิธุรกิจ หจก.ทรัพย์ประสิทธ์ิธุรกิจ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17ก.พ.64 

66 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพฯ 

1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมี พันธุไ์ม ้ ร้านรัศมี พันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ก.พ.64 

67 สั่งซื้อหมึกพิมพ์ถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงาน
วิชาการ 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด(2018) หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 

18ก.พ.64 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

68 สั่งซื้อหมึกพิมพ์ถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงาน
พัฒนางานห้องสมุด 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด(2018) หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ก.พ.64 

69 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพือ่ใช้ใน
กิจกรรมคา่ยวิทย์ฯ 

45,740 45,740 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จำกัด บริษัท ทีชเทค จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ก.พ.64 

70 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
ธนาคารโรงเรียน 

4,564 4,564 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ก.พ.64 

71 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ 

4,703 4,703 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ก.พ.64 

72 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระภาษาตา่งประเทศ 

3,165 3,165 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ก.พ.64 

73 สั่งจ้างซ่อมบอร์ดจ่ายไฟแอร์ เพื่อใช้งาน
ประชาสมัพันธ์ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ก.พ.64 

74 สั่งซื้อวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ในโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อี
เล็คโทรนิคส์ จำกดั 

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่
อีเล็คโทรนคิส์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ก.พ.64 

75 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี ่จำกัด บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23ก.พ.64 

76 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
บริหารวิชาการ 

1,021 1,021 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23ก.พ.64 

77 สั่งจ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะของ
โรงเรียน 

5,002.25 5,002.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสรุาษฎร์ธานี 
จำกัด 

บริษัท โตโยต้าสรุาษฎร์ธานี 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ก.พ.64 

78 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการที่ต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.สรุศักดิ์ออยส์ จำกัด บริษัท ส.สรุศักดิ์ออยส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ก.พ.64 

79 สั่งจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ฯ 

12,099 12,099 เฉพาะเจาะจง นายพชร สุขเกษม นายพชร สุขเกษม เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 

24 ก.พ.64 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

80 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการทัศน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอก 

920 920 เฉพาะเจาะจง หจก.ฤดีเพ็ญ หจก.ฤดีเพ็ญ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ64 

81 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
สถานท่ี 

9,992 9,992 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.สมาร์ทเทค ซิสเต็ม หจก.เอส.สมาร์ทเทค ซิส
เต็ม 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ.64 

82 สั่งซื้อหินคลุกปรับภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ64 

83 สั่งซื้อตู้ลำโพงช่วยสอน เพื่อใช้ในงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ.64 

84 สั่งซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
กลุ่มสาระศลิปะ 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ.64 

85 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ.64 

86 สั่งซื้อหัวสว่าน เพ่ือใช้ในงานอาคารสถานท่ี 180 180 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีวี.ด ี ร้าน ที.วี.ด ี เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ.64 

87 สั่งซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
แนะแนว 

1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ.64 

88 สั่งจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนและงานสำนักงาน 

159.45 159.45 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด(2018) หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ.64 

89 สั่งซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงาน
ห้องสมุด 

1,385 1,385 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์2529 ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์2529 เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ.64 

90 สั่งจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด(2018) หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25ก.พ.64 

91 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระภาษาตา่งประเทศ 

1,218 1,218 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 

25ก.พ.64 



 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ี
จัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

92 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
สถานท่ี 

2,595 2,595 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28ก.พ.64 

93 สั่งจ้างทำสติ๊กเกอร์ เพื่อในโครงการEnglish 
camp 

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ จำกัด บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27ก.พ.64 

94 สั่งซื้อหินคลุกปรับภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26ก.พ64 

95 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
สถานท่ี 

2,345 2,345 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ก.พ.64 

96 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
สถานท่ี 

444 444 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ก.พ.64 

97 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ก.พ.64 

98 สั่งซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 580 580 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพมัธุ์ไม ้ ร้านรัศมีพมัธุ์ไม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ก.พ.64 

99 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาภัณฑ์ค้าวัสด ุ ร้านกาญจนาภัณฑ์ค้าวัสด ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24ก.พ.64 

100 สั่งซื้อถ่าน เอเอเอ เพื่อใช้ในงานกิจการลูกเสือ 385 385 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22ก.พ.64 

101 สั่งซื้อ ไม้ไผ่ เพื่อใช้ในงานกิจการลกูเสือ 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านมากนวลธรุกิจ ร้านมากนวลธรุกิจ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22ก.พ.64 

102 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกิจการ
ลูกเสือ 

1,530 1,530 เฉพาะเจาะจง ร้านปักหลัก3 ร้านปักหลัก3 เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21ก.พ.64 

        
 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31 มีนาคม 2564 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

1 สั่งจ้างถ่ายเอกสารงานสำนักงานและการ
จัดการเรียนการสอน 

34,629.20 34,629.20 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1มี.ค.64 

2 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อพฒันางาน
อาคารสถานท่ี 

14,615 14,615 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1มี.ค64 

3 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำหรับตกแต่ง เพื่อใช้ใน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

680 680 เฉพาะเจาะจง หจก.ททีี ทเวนตี้ ยี่สิบ 
ช็อปส์ 

หจก.ทีที ทเวนตี ้ยี่สิบ ช็อปส ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1มี.ค64 

4 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านภผูาศิลป์ทำปา้ย ร้านภผูาศิลป์ทำปา้ย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1มี.ค64 

5 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระภาษาตา่งประเทศ 

330 330 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพการค้า ร้านพรเทพการค้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1มี.ค.64 

6 สั่งซื้อต้นไม้ประดับ เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

490 490 เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ปั้นพันธุ์ไม ้ ร้านนนท์ปั้นพันธุ์ไม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1มี.ค.64 

7 สั่งจ้างรถขุดแบบเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นายสมพร จันทร์ใย นายสมพร จันทร์ใย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1มี.ค64 

8 สั่งจ้างล้างแอร์ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชร
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

บริษัท ตรีเพชร
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2มี.ค64 

9 สั่งซื้อชุดเกมสเ์พื่อการศึกษา เพื่อใช้ในกลุ่ม
สาระคณติศาสตร ์

5,030 5,030 เฉพาะเจาะจง ร้านGhessgo ร้านGhessgo เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3มี.ค.64 

10 สั่งจ้างสื่อมลัติมเิดียสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการ
ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

12,305 12,305 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมดิ จำกดั บริษัท โมดิ จำกดั เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4มี.ค.64 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

11 สั่งซื้อโอ่งมังกร เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน 

650 650 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4มี.ค.64 

12 สั่งซื้ออิฐ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 420 420 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4มี.ค.64 

13 สั่งซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 360 360 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ ร้านรัศมเีกษตรภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4มี.ค.64 

14 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่ว 

5,893 5,893 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4มี.ค.64 

15 สั่งซื้อเครื่องวัดอณุหภูมิ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

4,740 4,740 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเบลิ เอ็ม.ที.
จำกัด 

บริษัท โกลเบลิ เอ็ม.ที.
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5มี.ค64 

16 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.กิจบายพาส 
จำกัด 

บริษัท ก.กิจบายพาส 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7มี.ค.64 

17 สั่งซื้อตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในงาน ICT 24,900 24,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จำกดั 

บริษัท บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8มี.ค64 

18 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านมีไอเดีย ร้านมีไอเดีย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9มี.ค.64 

19 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
สวนพฤษศาสตร ์

5,675 5,675 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10มี.ค.64 

20 สั่งซื้อมูลวัว เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ บุญคง นายอภิสิทธ์ิ บุญคง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10มี.ค.64  

21 สั่งซื้อดินปลูกและต้นไม้ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

10มี.ค.64 

22 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 

10มี.ค.64 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

23 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.ซี.ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

บริษัท พี.เอ็ม.ซี.ปิโตรเลี่ยม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11มี.ค64 

24 สั่งซื้อตู้บานเลื่อน3ฟุต กิจกรรมผลติสื่อคณิตฯ 9,800 9,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร ์ 
สุราษฎร์ธาน ีจำกัด 

บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์            
สุราษฎร์ธาน ีจำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12มี.ค.64 

25 สั่งจ้างสื่อมลัติมเิดีย เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์
(งวดที่2) 

12,305 12,305 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมดิ จำกดั บริษัท โมดิ จำกดั เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12มี.ค.64 

26 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่ว 

5,861 5,861 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16มี.ค.64 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
ทะเบียน 

7,694 7,694 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16มี.ค.64 

28 สั่งจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการ
ทัศนศึกษาวิทย์-คณิต 

57,600 57,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ฤทธิชัย การ
ท่องเที่ยว 

หจก.ฤทธิชัย การท่องเที่ยว เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16มี.ค.64 

29 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.สรุศักดิ์ออยส์ 
จำกดั 

บริษัท ส.สรุศักดิ์ออยส์ 
จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17มี.ค64 

30 สั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนกิส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนกิส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19มี.ค.64 

31 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรม
งานวัดผล 

5,755 5,755 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19มี.ค.64 

32 สั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน เพื่อใช้
ในงานสำนักงาน 

5,750 5,750 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19มี.ค.64 
 

33 สั่งซื้อชุดก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 14,620 14,620 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 
 

22มี.ค.64 



ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

34 สั่งซื้อไม้อัด เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคี้ยงเฮงวสัดุ
ก่อสร้าง จำกัด 

บริษัท เคี้ยงเฮงวสัดุ
ก่อสร้าง จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23มี.ค64 

35 สั่งซื้อแฟ้มเสนอเซ็นต์ เพื่อใช้ในงานบริหารทัว่ไป 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23มี.ค64 

36 สั่งซื้อกระดาษ F14 เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ หจก.ว.วิทยาภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23มี.ค.64 

37 สั่งซื้อยูรีเทนและแล็กเกอร์ เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 

1,420 1,420 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23มี.ค.64 

38 สั่งซื้อหญ้ามาเลย์ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23มี.ค.64 

39 สั่งซื้อหญ้ามาเลย์ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23มี.ค.64 

40 สั่งซื้อผ้าสไบ เพ่ือใช้ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ศิลปะ 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายปรัชฌญา ปริกกระ
โทก 

นายปรัชฌญา ปริกกระ
โทก 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23มี.ค.64 

41 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.จินดาวุฒ ิ หจก.ส.จินดาวุฒ ิ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23มี.ค64 

42 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการ 

500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊สน้ำมัน928 
จำกัด 

บริษัท แก๊สน้ำมัน928 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23มี.ค.64 

43 สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในอาคาร
สถานท่ี 

9,212.70 9,212.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย
(ทุ่งสง)จำกัด 

บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย(ทุ่ง
สง)จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26มี.ค.64 

44 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

376 376 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 
 
 

27มี.ค.64 
 



 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รบัคัดเลือก เลขที ่
สัญญา/วันที ่

45 สั่งซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงาน
ห้องสมุด 

1,505 1,505 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร ์ ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31มี.ค64 

46 สั่งจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร เพื่อใช้ใน
งานสำนักงานและจดัการเรียนการสอน 

43,925.60 43,925.60 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31มี.ค64 

         



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 
ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 

จัดจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่สญัญา/

วันที่ 

1 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้โครางการพัฒนา
งานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

2.,308 2,.308 เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนดิษฐ์ภณัฑ์ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ร้านกาญจนดิษฐ์ภณัฑ์ ซุปเปอร์
มาร์เกต็ 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 เม.ย. 64 

2 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการจัดซื้อROBO 
Sreator  

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 เม.ย. 64 

3 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการไปติดต่อ
ราชการทั่วไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส. สุรศักดิ์ ออยล์ 
จำกัด 

บริษัท ส. สุรศักดิ์ ออยล์ จำกดั เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 เม.ย. 64 

4 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียน 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเองพันธุ์ไม้ สรุาษฎร์
ธาน ี

ร้านกันเองพันธุ์ไม้ สรุาษฎร์ธาน ี เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5 เม.ย. 64 

5 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการไปติดต่อ
ราชการทั่วไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลียม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลียม จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 เม.ย. 64 

6 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการจัดซื้อระบบ
จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตราร์ซอฟท์แวร ์ บริษัท สตราร์ซอฟท์แวร ์ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 เม.ย. 64 

7 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการไปติดต่อ
ราชการทั่วไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท จินดาศักดิ์อินเตอร์  
เทรด จำกัด 

บริษัท จินดาศักดิ์อินเตอร์  
เทรด จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 เม.ย. 64 

8 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานวิชาการ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงน้ำดื่มชนะ ร้านโรงน้ำดื่มชนะ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 เม.ย. 64 

9 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

15,600 15,600 เฉพาะเจาะจง นายสมพร จันทร์ใย นายสมพร จันทร์ใย เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 เม.ย. 64 

10 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ จำกดั เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 เม.ย. 64 

11 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

5,930.11 5,930.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพสัดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 เม.ย. 64 



 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่สญัญา/
วันที่ 

12 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในป้ายประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 

12,840 12,840 เฉพาะเจาะจง พี.เจ. กราฟฟิก พี.เจ. กราฟฟิก เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20 เม.ย. 64 

13 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 8,764 8,764 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 เม.ย. 64 

14 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 5,220 5,220 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคี้ยงเฮงวสัดุก่อสร้าง 
จำกัด 

บริษัท เคี้ยงเฮงวสัดุก่อสร้าง 
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 เม.ย. 64 

15 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการติดตั้งพัดลม 24,717 24,717 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรม จำกดั 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรม จำกดั 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 เม.ย. 64 

16 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 400 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 เม.ย. 64 

17 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง นางสาวภณดิา พดูด ี นางสาวภณดิา พูดด ี เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23 เม.ย. 64 

18 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

1,920.39 1,920.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23 เม.ย. 64 

19 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นาย สาณติ คงพัยคฆ ์ นาย สาณติ คงพัยคฆ ์ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

26 เม.ย. 64 

20 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

671 671 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 เม.ย. 64 

21 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

1,481.78 1,481.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 เม.ย. 64 

22 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โรงเพาะชำ 

12,860 12,860 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 เม.ย. 64 

23 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

350 350 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 เม.ย. 64 



 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่สญัญา/
วันที่ 

24 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการซื้อวัสดุก่อสร้าง 8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐานและ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 เม.ย. 64 

25 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ 10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐานและ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 เม.ย. 64 

26 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อในการปรบัปรุงพัฒนาดนตรี
ไทย 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคี้ยงเฮงวสัดุก่อสร้าง 
จำกัด 

บริษัท เคี้ยงเฮงวสัดุ
ก่อสร้าง จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐานและ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

29 เม.ย. 64 

27 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อในการปรบัปรุงพัฒนาดนตรี
ไทย 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐานและ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 เม.ย. 64 

28 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อในการพัฒนาห้องสมุด 265 265 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊ค ร้านสาทรบุ๊ค เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐานและ
ถูกต้องตามเงือ่นไข 

30 เม.ย. 64 

29 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 2,233.60 2,233.60 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐานและ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 เม.ย. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2564 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

8,750 8,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทราภรณ์
คอนกรีต(1999)จำกัด 

บริษัท ภัทราภรณ์
คอนกรีต(1999)จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1พ.ค.64 

2 สั่งจ้างทำโต๊ะ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมัย สันรมัย ์ นายสมัย สันรมัย ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3พ.ค.64 

3 สั่งซื้อแม่สี เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 228.69 228.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3พ.ค.64 

4 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

14,970 14,970 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วัสดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

3พ.ค.64 

5 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพือ่ใช้ในการรับสมคัร
นักเรียน 

4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

4พ.ค.64 

6 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพือ่ใช้ในการรับสมคัร
นักเรียน 

1,322 1,322 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4พ.ค.64 

7 สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพือ่ใช้ในงานอาคาร
สถานที ่

8,750 8,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์เรดดีม้ิกซ์ 
จำกัด 

บริษัท สุราษฎร์เรดดีม้ิกซ์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5พ.ค.64 

8 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพือ่ใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

820 820 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซนเ์อเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8พ.ค.64 

9 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

15,470 15,470 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10พ.ค.64 

10 สั่งจ้างตัดกิ่งไม้ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 9,150 9,150 เฉพาะเจาะจง นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ค.64 



 

11 สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

8,750 8,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทราภรณ์
คอนกรีต(1999)จำกัด 

บริษัท ภัทราภรณ์
คอนกรีต(1999)จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1พ.ค.64 

12 สั่งจ้างทำโต๊ะ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมัย สันรมัย ์ นายสมัย สันรมัย ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3พ.ค.64 

13 สั่งซื้อแม่สี เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 228.69 228.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3พ.ค.64 

14 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

14,970 14,970 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

3พ.ค.64 

15 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพือ่ใช้ในการรับสมคัร
นักเรียน 

4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซนเ์อเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4พ.ค.64 

16 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพือ่ใช้ในการรับสมคัร
นักเรียน 

1,322 1,322 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4พ.ค.64 

17 สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

8,750 8,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์เรดดีม้ิกซ์ 
จำกัด 

บริษัท สุราษฎร์เรดดีม้ิกซ์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5พ.ค.64 

18 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพือ่ใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

820 820 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8พ.ค.64 

19 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

15,470 15,470 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10พ.ค.64 

20 สั่งจ้างตัดกิ่งไม้ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 9,150 9,150 เฉพาะเจาะจง นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

11พ.ค.64 

21 สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

8,750 8,750 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรทองซีแพ็ค หจก.เพชรทองซีแพ็ค เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12พ.ค.64 

22 สั่งจ้างติดตั้งประตูหนา้ต่าง เพื่อใช้เป็น
ห้องเรียนพิเศษ 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นายนพดล พ่ึงพา นายนพดล พ่ึงพา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 
 

12พ.ค.64 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 



 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

23 สั่งจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ 70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง นายกวีพจน์ คงพยัคฆ ์ นายกวีพจน์ คงพยัคฆ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13พ.ค.64 

24 สั่งซือ้เครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในห้องเรียน
พิเศษฯ 

64,000 64,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรเีพชรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13พ.ค.64 

25 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

23,784 23,784 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14พ.ค.64 

26 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

18พ.ค.64 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

1,396 1,396 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19พ.ค.64 

28 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

4,494 4,494 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนามิก อิเลคท
ริก จำกัด 

บริษัท ไดนามิก อิเลคท
ริก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20พ.ค.64 

29 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

480 480 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20พ.ค.64 

30 สั่งซื้อคอนกรีตกำลังอัด เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรทองซีแพ็ค หจก.เพชรทองซีแพ็ค เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24พ.ค.64 

31 สั่งสั่งจ้างป้ายโครงเหล็ก เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสอง ณ ฅอน ร้านสอง ณ ฅอน เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

24พ.ค.64 

32 สั่งซื้อไม้อัด เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่ง ร้านทรัพย์รุ่ง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24พ.ค.64 

33 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
งบประมาณและแผน 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านจีรพันธ์ค้าวสัด ุ ร้านจีรพันธ์ค้าวสัด ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25พ.ค.64 

34 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

6,420 6,420 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25พ.ค.64 



 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

35 สั่งจ้างรถแบคโฮ เพื่อพฒันางานอาคารสถานท่ี 21,600 21,600 เฉพาะเจาะจง นายดนัย ผ่องแผ้ว นายดนัย ผ่องแผ้ว เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25พ.ค.64 

36 สั่งจ้างตัดสติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในงาน
บริหารงบประมาณและแผน 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดไีซน์เอเจนซี ่
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25พ.ค.64 

37 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

365 365 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26พ.ค.64 

38 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

27พ.ค.64 

39 สั่งจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พ.ค. 
เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

หจก.สุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2018) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28พ.ค.64 

40 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาสี เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

5,969.63 5,969.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ
ก่อสร้าง จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ
ก่อสร้าง จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28พ.ค.64 

41 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

792 792 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ
ก่อสร้าง จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ
ก่อสร้าง จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28พ.ค.64 

42 สั่งซื้อปูน เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28พ.ค.64 

43 สั่งสั่งชุดโตะ๊เก้าอีน้ักเรียน 69,015 69,015 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็น เฟอร์นิเจอร ์
แอนด์ดีไซน์ จำกัด 

บริษัท พีเอ็น เฟอร์นิเจอร์ 
แอนด์ดีไซน์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28พ.ค.64 

44 สั่งจ้างถ่ายเอกสาร สำนักงาน 4,443.20 4,443.20 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31พ.ค.64 

45 สั่งซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงาน
ห้องสมุด 

265 265 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
2529 

ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
2529 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31พ.ค.64 

46 สั่งซื้อคอมพิวเตอรโ์น็ตบุ๊ค เพื่อใช้ในงานไอซีท ี 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

บริษัท บี เอส 
คอมพิวเตอร์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31พ.ค.64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2564 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซือ้ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งจา้งซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน
ไอซีที 

11,235 11,235 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1มิ.ย.64 

2 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

2,030 2,030 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2มิ.ย64 

3 สั่งซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรยีน  90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จำกัด 

บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3มิ.ย64 

4 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

7,043 7,043 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

3มิ.ย64 

5 สั่งจ้างทำป้ายซื่อ เพื่อใช้ในงานบริหารงาน
บุคคล 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7มิ.ย64 

6 สั่งซื้อแม่สี เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 1,775 1,775 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์ไอ จำกดั บริษัท คัลเลอร์ไอ จำกดั เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7มิ.ย.64 

7 สั่งซื้อจ้างตดัสติ๊เกอร์และป้าย เพื่อใช้ในงาน
บริหารงานบุคคล 

600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7มิ.ย.64 

8 สั่งซื้อยาฆ่าวัชพืช เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์
(2548) 

หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์
(2548) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7มิ.ย64 

9 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

16,506 16,506 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8มิ.ย.64 

10 สั่งซื้อเหล็ก เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 6,350 6,350 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8มิ.ย.64 



 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ออยล์(1984) 
จำกัด 

บริษัท พี.ซี.ออยล์(1984) 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8มิ.ย.64 

12 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

14,854 14,854 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8มิ.ย64 

13 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

3,941 3,941 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9มิ.ย64 

14 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

7,043 7,043 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

9มิ.ย64 

15 สั่งจ้างทำป้ายไฟ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 21,400 21,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10มิ.ย64 

16 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงาน
ไอซีที 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธติวิทย ุ ร้านสาธติวิทย ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10มิ.ย.64 

17 สั่งซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ใน
บริหารงานบุคคล 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สุ
ราษฎร์ธานี จำกัด 

บริษัท เมเจอรเ์ฟอร์นิเจอร์ สุ
ราษฎร์ธานี จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10มิ.ย.64 

18 สั่งจา้งค่าแรงเทพ้ืน เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอยรินทร์ แพฮก นางสาวไอยรินทร์ แพฮก เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10มิ.ย64 

19 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

2,360 2,360 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10มิ.ย.64 

20 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

1,365 1,365 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11มิ.ย.64 

21 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงาน
ไอซีที 

250 250 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถ
อิเล็คทรอนิคส ์

ร้านสามารถ
อิเล็คทรอนิคส ์

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11มิ.ย.64 

22 สั่งซื้อแม่สี เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 1,016.80 1,016.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11มิ.ย64 



 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

24 สั่งจ้างเรียงเสียงประสาน เพื่อใช้ในการอัด
เพลงประจำโรงเรียน 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติเกล้า อัจฉรยิะ
สกุล 

นายเกียรติเกล้า อัจฉริยะ
สกุล 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15มิ.ย64 

25 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงาน
ไอซีที 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นางพิมล สุทธิเกิด นางพิมล สุทธิเกิด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15มิ.ย64 

26 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

32,314 32,314 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

15มิ.ย64 

27 สั่งจ้างทำป้ายสติ๊เกอร์ เพื่อใช้ในงานต้านโควิด 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15มิ.ย64 

28 สั่งซื้อแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในงานอนามัย
โรงเรียน 

834 834 เฉพาะเจาะจง นางสาวตุลยา พัทโร นางสาวตุลยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16มิ.ย.64 

29 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

558.25 558.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17มิ.ย.64 

30 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

1,636 1,636 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17มิ.ย64 

31 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

691.25 691.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17มิ.ย.64 

32 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพือ่ใช้ในงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

460 460 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21มิ.ย.64 

33 สั่งจ้างทำประกันอุบัตเิหตุนักเรียน 204,165 204,165 เฉพาะเจาะจง บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา
ประกันภัย จำกัด 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา
ประกันภัย จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21มิ.ย.64 

34 สั่งซื้อเครื่องบันทึก เพื่อใช้ในงานไอซีท ี 12,305 12,305 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22มิ.ย64 



 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

36 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24มิ.ย64 

37 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ 

8,930 8,930 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิกส์เซ็น
เตอร ์

ร้านอีเล็คทรอนิกส์เซ็น
เตอร ์

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24มิ.ย64 

38 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ 

7,240 7,240 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญเรือน หจก.ขวัญเรือน เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

24มิ.ย64 

39 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ 

1,025 1,025 เฉพาะเจาะจง รา้นออล์นิวสเต็ป ร้านออล์นิวสเต็ป เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28มิ.ย64 

40 สั่งจ้างติดประตูหนา้ต่าง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายกวีพจน์ คงพยัคฆ ์ นายกวีพจน์ คงพยัคฆ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28มิ.ย.64 

41 สั่งจ้างเข้าเลม่ เพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

600 600 เฉพาะเจาะจง รา้นต้นกล้า ร้านต้นกล้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28มิ.ย.64 

42 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

5,477 5,477 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28มิ.ย64 

43 สั่งซื้อโต๊ะและชั้นวางหนังสือ เพื่อใช้ในงาน
ห้องเรียนพิเศษ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามบางกอก
เฟอร์นิเจอร์ จำกดั 

บริษัท สยามบางกอก
เฟอร์นิเจอร์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29มิ.ย.64 

44 สั่งซื้อปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 745 745 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29มิ.ย.64 

45 สั่งจ้างทำป้ายอะคลิลิค เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

3,720 3,720 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29มิ.ย.64 

46 สั่งทำแผ่นเหล็กซิงค์สติ๊กเกอรต์ัด 3 ช้ัน เพื่อใช้
ในงานอาคารสถานท่ี 

800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29มิ.ย64 



 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

47 สั่งซื้อสมดุบันทึกรักการอ่าน เพือ่ใช้ในกิจกรรม
รักการอ่านของนักเรียน 

8,304 8,304 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29มิ.ย.64 

48 สั่งจ้างถ่ายเอกสารสำนักงานและงานวิชาการ 
ประจำเดือน 

6,491 6,491 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30มิ.ย64 

49 สั่งจ้างเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน
ประจำเดือนมิถุนายน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544) จำกัด 

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544) จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30มิ.ย64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

ระหว่างวันที ่1-31 กรกฎาคม  2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่สญัญา/
วันที่ 

1 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

5,720 5,720 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ 
จำกัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ 
จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.ค. 64 

2 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 999 999 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรทอง (ตงฮั้ว) หจก.อักษรทอง (ตงฮั้ว) เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.ค. 64 

3 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทศัน ์ 480 480 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ ค้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.ค. 64 

4 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการจัดตารางเวร
ของครู 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ จำกดั เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.ค. 64 

5 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นายสมพร จันทร์ใย นายสมพร จันทร์ใย เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.ค. 64 

6 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 500 500 เฉพาะเจาะจง นางสาวไอยรณิทร์  แพฮก นางสาวไอยรณิทร์  แพฮก เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.ค. 64 

7 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นายแพง พิทักษ์ นายแพง  พิทักษ์ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.ค. 64 

8 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการซื้อระบบ
จัดทำแผนพัฒนา 

28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ซอฟแวร์ จำกัด บริษัท สตาร์ซอฟแวร์ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.ค. 64 

9 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 1,165 1,165 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์ไอ จำกดั บริษัท คัลเลอร์ไอ จำกดั เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.ค. 64 

10 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในปรับปรุงห้อง
สำนักงานวิชาการ 

62,000 62,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมทรัพย์
วิศวกรรม 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมทรัพย์
วิศวกรรม 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ก.ค. 64 

11 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 2,840 2,840 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ก.ค. 64 



 
 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่
จัดซ้ือจัด

จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่
สัญญา/
วันที ่

12 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 2,410 2,410 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปณชัยการค้า ร้าน ปณชัยการค้า เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ก.ค. 64 

13 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 4,534 4,534 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ก.ค. 64 

14 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในเรียบเรียงเสียง
ประสานและอดัร้องเพลงประจำโรงเรียน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติเกล้า อัจฉริยะสกลุ นายเกียรติเกล้า อัจฉริยะสกลุ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ก.ค. 64 

15 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หนู ค้าไม ้ ร้านเจ๊หนู ค้าไม ้ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ค. 64 

16 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 150 150 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ จำกดั เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ค. 64 

17 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หนู ค้าไม ้ ร้านเจ๊หนู ค้าไม ้ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ค. 64 

18 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 280 280 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ ์ค้าเหล็ก
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ ค้าเหล็ก
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ค. 64 

19 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อติดต่อราชการใน
สถานศึกษาต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ปิโตร

เลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ปิโตร

เลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ค. 64 

20 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 585 585 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ ค้าเหล็ก
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ ค้าเหล็ก
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ค. 64 

21 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเองพันธุ์ไม้ สรุาษฎร์
ธาน ี

ร้านกันเองพันธุ์ไม้ สรุาษฎร์ธาน ี เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ค. 64 

22 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หนู ค้าไม ้ ร้านเจ๊หนู ค้าไม ้ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ค. 64 



 
ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่
สัญญา/
วันที ่

24 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการพัฒนาห้อง
สำนักงานวิชาการ 

42,489.70 42,489.70 เฉพาะเจาะจง หจก. พ.ทักษิณอลูมินัม่ หจก. พ.ทักษิณอลูมินัม่ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ก.ค. 64 

25 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อป้องกันควบคุมไวรสัโค
โรน่า 1019 

2,280 2,280 เฉพาะเจาะจง นางสาวตุลยา พัทโร นางสาวตุลยา พัทโร เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ก.ค. 64 

26 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในกิจกรรมประชุม 276 276 เฉพาะเจาะจง ร้านอีดยูนิด ร้านอีดยูนิด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ก.ค. 64 

27 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อในการปรบัปรุงพัฒนา
ดนตรไีทย 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติเกล้า อัจฉริยะสกลุ นายเกียรติเกล้า อัจฉริยะสกลุ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ก.ค. 64 

28 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 70 70 เฉพาะเจาะจง ร้านเชิดชัยเกษตรภณัฑ ์ ร้านเชิดชัยเกษตรภณัฑ ์ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ก.ค. 64 

29 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมี  พันธุ์ไม ้ ร้านรัศมี  พันธุ์ไม ้ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15 ก.ค. 64 

30 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอรเ์ฟอร์นิเจอร์    
สุราษฎร์ธาน ี

บริษัท เมเจอรเ์ฟอร์นิเจอร์      
สุราษฎร์ธาน ี

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 ก.ค. 64 

31 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

 5,500  5,500 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล โพธิ์ทิพย์ นายอรรถพล โพธิ์ทิพย์ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 ก.ค. 64 

32 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ 817 817 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ก.ค. 64 

33 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานดูแลรักษา
ความปลอดภัยในโรงเรียน 

33,705 33,705 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรม จำกดั 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรม จำกดั 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19 ก.ค. 64 

34 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานสำนักงาน 14,070 14,070 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

บริษัท บี.เอส. คอมพิวเตอร์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20 ก.ค. 64 

35 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อติดต่อราชการใน
สถานศึกษาต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ออยล์(1984) 
จำกัด 

บริษัท พี ซี ออยล์(1984) จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 ก.ค. 64 



 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่สญัญา/
วันที่ 

36 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพือ่ใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ 

700 700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ จำกดั บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้
มาตรฐานและถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

22 ก.ค. 64 

37 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ 

3,072 3,072 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ จำกัด บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้
มาตรฐานและถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

22 ก.ค. 64 

38 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อติดต่อราชการใน
สถานศึกษาต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ออยล์(1984) จำกัด บริษัท พี ซี ออยล์(1984) 
จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้
มาตรฐานและถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

25 ก.ค. 64 

39 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในกิจกรรม
ประชุม 

2,190 2,190 เฉพาะเจาะจง บริษัทเวิลดค์าเมร่า กรุ๊ป บริษัทเวิลดค์าเมร่า กรุ๊ป เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้
มาตรฐานและถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

26 ก.ค. 64 

40 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อดูแลความสะอาด 10,300 10,300 เฉพาะเจาะจง ร้านปลาทู ซัก-อบ-รีด ร้านปลาทู ซัก-อบ-รีด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้
มาตรฐานและถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

27 ก.ค. 64 

41 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในกิจกรรม
ประชุมนักเรียน 

546 546 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก๊ตเจ็ต วลิล่า จำกดั บริษัท แก๊ตเจ็ต วิลล่า จำกดั เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้
มาตรฐานและถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

27 ก.ค. 64 

42 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสารในงานธุรการและสำนักงาน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี (2544) 
จำกดั 

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี 
(2544) จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้
มาตรฐานและถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

30 ก.ค. 64 

43 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานโครงการ
พัฒนาห้องสมุด 

283 283 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529 ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529 เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้
มาตรฐานและถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

30 ก.ค. 64 

 



 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2564 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งซื้อหนังสือเรยีน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนาพานิช ร้านไทยวัฒนาพานิช เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

2 สั่งจ้างทำคู่มือนักเรียน เพื่อใช้ในงาน
ปฐมนิเทศนักเรยีน 

60,500 60,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณอักษร 
จำกัด 

บริษัท สุวรรณอักษร 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

3 สั่งซื้อน้ำยาดับเพลิง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

9,750 9,750 เฉพาะเจาะจง ร้านกัญชพร เคมีภณัฑ ์ ร้านกัญชพร เคมีภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

4 สั่งซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายแพง พิทักษ์ นายแพง พิทักษ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

5 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานทำความสะอาด 1,489 1,489 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

6 สั่งจ้างเข้าเลม่เอกสาร เพื่อใช้ในงานแผนฯ 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง ร้านสหการพริ้นติ้ง ร้านสหการพริ้นติ้ง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

7 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ 

1,088 1,088 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

8 สั่งซื้อหนังสือเรยีนเพิ่มเติมนักเรียนช้ัน ม.4 74,542 74,542 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จำกัด 

บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

9 สั่งซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

2,270 2,270 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ส.ค.64 

10 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4ส.ค.64 



 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อหนังสือเรยีน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนาพานิช ร้านไทยวัฒนาพานิช เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

12 สั่งจ้างทำคู่มือนักเรียน เพื่อใช้ในงาน
ปฐมนิเทศนักเรยีน 

60,500 60,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณอักษร 
จำกัด 

บริษัท สุวรรณอักษร 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

13 สั่งซื้อน้ำยาดับเพลิง เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

9,750 9,750 เฉพาะเจาะจง ร้านกัญชพร เคมีภณัฑ ์ ร้านกัญชพร เคมีภณัฑ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

14 สั่งซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว เพื่อใช้ในงาน
อาคารสถานท่ี 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายแพง พิทักษ์ นายแพง พิทักษ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

15 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานทำความสะอาด 1,489 1,489 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

16 สั่งจ้างเข้าเลม่เอกสาร เพื่อใช้ในงานแผนฯ 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง ร้านสหการพริ้นติ้ง ร้านสหการพริ้นติ้ง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

17 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ 

1,088 1,088 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

18 สั่งซื้อหนังสือเรยีนเพิ่มเติมนักเรียนช้ัน ม.4 74,542 74,542 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จำกัด 

บริษัท นภาพรรณคอม
เพล็กซ์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2ส.ค.64 

19 สั่งซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

2,270 2,270 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธุไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3ส.ค.64 

20 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4ส.ค.64 

21 สั่งซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน เพื่อใช้ในบรหิารงาน
บุคคล 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สุ
ราษฎร์ธานี จำกัด 

บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สุ
ราษฎร์ธานี จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9ส.ค.64 

22 สั่งซื้อคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้
ในงานบริหารทั่วไป 

36,160 36,160 เฉพาะเจาะจง ร้านเสือโมบาย ร้านเสือโมบาย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10ส.ค.64 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 



 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

23 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป 

1,255 1,255 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12ส.ค.64 

24 สั่งซื้อชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2,476 2,476 เฉพาะเจาะจง ร้านออล์นิวสแต็ป ร้านออล์นิวสแต็ป เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

14ส.ค.64 

25 สั่งจ้างทำป้ายไวนลิ เพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

142 142 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4ส.ค.64 

26 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานไอซีท ี 2,503.80 2,503.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาล ซาวด์ซิส
เท็มส์ จำกัด 

บริษัท ไพศาล ซาวด์ซิส
เท็มส์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

18ส.ค.64 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์อซีที เพื่อใช้ในงานไอซีท ี 684 684 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก็ดเจ็ต วิลล่า 
จำกัด 

บริษัท แก็ดเจ็ต วิลล่า 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ส.ค.64 

28 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อใช้ในงานไอซีท ี 648 648 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18ส.ค.64 

29 สั่งซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อใช้ใน
งานวิชาการ 

22,290 22,290 เฉพาะเจาะจง ร้านสริิสินเทรดดิ้ง ร้านสริิสินเทรดดิ้ง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19ส.ค.64 

29 สั่งซื้อหน้ากากป้องกันไวรสั เพือ่ใช้ในงาน
อนามัยโรงเรียน 

1,175 1,175 เฉพาะเจาะจง คุณตลุยา พัทโร คุณตลุยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26ส.ค.64 

30 สั่งจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน
สิงหาคม 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544)จำกัด 

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544)จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31ส.ค.64 

31 สั่งซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงาน
ห้องสมุด 

283 283 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
2529 

ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
2529 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถกูต้องตามเง่ือนไข 

31ส.ค.64 

32 สั่งซื้อใบตัดหญ้า เพื่อใช้ในงานอาคารสถานท่ี 275 275 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31ส.ค.64 

33 สั่งจ้างซักผ้า เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 2,260 2,260 เฉพาะเจาะจง ร้านปลาทูซักอบรีด ร้านปลาทูซักอบรีด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31ส.ค.64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่สญัญา/
วันที่ 

1 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานโครงการ
พัฒนาห้องสมุด 

283 283 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529 ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529 เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 ก.ย. 64 

2 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

736 736 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกลา้ ร้านต้นกลา้ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ก.ย. 64 

3 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีเทรดดิ้งสรุาษฎร์
ธานี โอ.เอ.จำกัด 

บริษัท เอสทีเทรดดิ้งสรุาษฎร์
ธานี โอ.เอ.จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ก.ย. 64 

4 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อป้องกันควบคุมไวรสัโค
โรน่า 1019 

600 600 เฉพาะเจาะจง นายปรมินทร์  มีชัย นายปรมินทร์  มีชัย เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ก.ย. 64 

5 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อป้องกันควบคุมไวรสัโค
โรน่า 1019 

228 228 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ก.ย. 64 

6 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อป้องกันควบคุมไวรสัโค
โรน่า 1019 

320 320 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ จำกดั เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ย. 64 

7 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานอาคาร
สถานท่ี 

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.ย. 64 

8 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 500 500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมแคร์
เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมแคร์
เซอร์วิส 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ก.ย. 64 

9 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานงบประมาณ
และแผน 

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านสหการ พริ้นตริ้ง เซ็นเตอร ์ ร้านสหการ พริ้นตริ้ง เซ็นเตอร ์ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ก.ย. 64 

10 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานพัฒนา
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน พสน. 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกลา้ ร้านต้นกลา้ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 ก.ย. 64 



16 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 245 245 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ัมรวมถุง ร้านอ้ัมรวมถุง เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ก.ย. 64 

17 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อติดต่อราชการใน
สถานศึกษาต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ก.ย. 64 

18 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อติดต่อราชการใน
สถานศึกษาต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.สรุศักดิ์ออยล์ จำกัด บริษัท ส.สรุศักดิ์ออยล์ จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ก.ย. 64 

19 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 24,500 24,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ก.ย. 64 

20 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 5,638 5,638 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ก.ย. 64 

21 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

6,604 6,604 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ก.ย. 64 

22 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิรติ ไอที จำกัด บริษัทสปิรติ ไอที จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ก.ย. 64 

 

 

ลำดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่สญัญา/
วันที่ 

11 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อติดต่อราชการใน
สถานศึกษาต่างๆ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15 ก.ย. 64 

12 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานพัฒนา
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน พสน. 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกลา้ ร้านต้นกลา้ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17 ก.ย. 64 

13 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านนาฎศลิป ์

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธารวิมล เครือสุวรรณ นางสาวธารวิมล เครือสุวรรณ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ก.ย. 64 

14 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อในการพฒันาศักยภาพ
ด้านนาฎศลิป ์

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน StudioDon ร้าน StudioDon เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ก.ย. 64 

15 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านนาฎศลิป ์

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายจันทร์ญา กุณา นายจันทร์ญา กุณา เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ก.ย. 64 



 

26 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานกิจการ
นักเรียน 

1,995 1,995 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ก.ย. 64 

27 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานการเงิน 2,150 2,150 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ก.ย. 64 

28 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานฝ่ายบุคคล 3,375 3,375 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ก.ย. 64 

29 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานฝ่ายบุคคล 780 780 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ก.ย. 64 

30 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อป้องกันควบคุมไวรสัโค
โรน่า 1019 

1,140 1,140 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ก.ย. 64 

31 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อป้องกันควบคุมไวรสัโค
โรน่า 1019 

1,959 1,959 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ก.ย. 64 

32 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน 

6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง นายแพง พิทักษ์ นายแพง พิทักษ์ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 ก.ย. 64 

 

 

ลำดับที ่
 

งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เลขที่สญัญา/
วันที่ 

23 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 6,460 6,460 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ก.ย. 64 

24 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการจัดพิมพ์
เอกสารในงานธุรการ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ก.ย. 64 

25 สั่งซื้อวัสดสุิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานพัฒนา
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน พสน. 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกลา้ ร้านต้นกลา้ เป็นผู้ขายพัสดุที่ได้มาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ก.ย. 64 


