
 

 

 

 

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

แบบ สขร.1  

   ในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายงานพสัดุ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอกาญจนดิษฐ ์จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที ่ /๒๕๖5                                    วันที่ 31 มีนาคม 2565 
เรื่อง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี 
 

ความเดิม 
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง 
กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 นั้น 

 
ข้อเท็จจริง 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่
แนบมาพร้อมนี้ 

 
ข้อพิจารณา 

เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
                                                                         ( นางสุภาวรรณ หวานแก้ว 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

                            
/ ทราบ 

                                                     / เผยแพร่ 

 
                                                                ว่าที ่ร้อยเอก 
                                                            (ภูพยงค์  คงชนะ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  ตุลาคม 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งซื้อวัสดุกระดาษเกียรติบัตร 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านปณชัยการค้า ร้านปณชัยการค้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ต.ค. 64 

2 สั่งซือ้วัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ต.ค. 64 

3 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 2,980 2,980 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธติวิทย ุ ร้านสาธติวิทย ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ต.ค. 64 

4 สั่งซื้อวัสดุ ICT (USB) 260 260 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ไอที ซัสเต็ม 
จำกัด 

บริษัท ยูนิตี้ไอที ซัสเต็ม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ต.ค. 64 

5 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์แขวนทีวี เคลื่อนท่ี 2,011.60 2,011.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพศาล ซาวด์ ซิส
เท็มส์ จำกัด 

บริษัท ไพศาล ซาวด์ ซิส
เท็มส์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ต.ค. 64 

6 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานทั่วไป 

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

บริษัท ส.สรุศักดิ์ออย 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ต.ค. 64 

7 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ฉีดวัคซีนนักเรยีน) 745 745 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ต.ค. 64 

8 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ถุงมือ) 340 340 เฉพาะเจาะจง บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซต็เตอร์ 
บริษัท จำกัด 

บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซต็เตอร์ 
บริษัท จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ต.ค. 64 

9 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บ. เอิน แอนด์ เอ ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

บ. เอิน แอนด์ เอ ปิโตร
เลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ต.ค. 64 

10 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอนามัย 2,067 2,067 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ต.ค. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  ตุลาคม 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอนามัย 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน J P Prin ting ร้าน J P Prin ting เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ต.ค. 64 

12 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอนามัย 4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ปลอดจินดา นายกฤษณะ ปลอดจินดา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ต.ค. 64 

13 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอนามัย (ป้ายไวนิล) 460 460 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ต.ค. 64 

14 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 932 932 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ต.ค. 64 

15 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  พึ่งพา นายนพดล  พึ่งพา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ต.ค. 64 

16 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี (สี
ทาถนน) 

1,845 1,845 เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์ไอ จำกดั บริษัท คัลเลอร์ไอ จำกดั เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20 ต.ค. 64 

17 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 3,738 3,738 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20 ต.ค. 64 

18 สั่งซื้อวัสดฝุ่ายงานจรยิธรรม 2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ต.ค. 64 

19 สั่งซื้อวัสดุงานคณุธรรม จรยิธรรม (เต้นส์) 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลมิชัย บริการ ร้านเฉลมิชัย บริการ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ต.ค. 64 

20 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 1,033 1,033 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ต.ค. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวนัท่ี 1-31  ตุลาคม 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

3440 งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

21 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 320 320 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ต.ค. 64 

22 สั่งซื้อวัสดุงานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 999 999 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23 ต.ค. 64 

23 สั่งซื้อวัสดุงานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 
(ดอกไม้สด) 

270 270 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ เดอะโรศติา ร้านดอกไม้ เดอะโรศติา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23 ต.ค. 64 

24 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์
ประสิทธ์ิธุรกจิ (1999) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์
ประสิทธ์ิธุรกจิ (1999) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25 ต.ค. 64 

25 สั่งซื้อวัสดุงานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 570 570 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28 ต.ค. 64 

26 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน ICT 2,130 2130 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

บริษัท ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28 ต.ค. 64 

27 ถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม ฝา่ยงาน
วิชาการ 

3,440.80 3,440.80 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ต.ค. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  ตุลาคม 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 โทรทัศน์ เพื่อการศึกษา 22,290 22,290 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิรสิินเทรดดิ้ง 
จำกัด 

บริษัท สิรสิินเทรดดิ้ง 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ต.ค.64 

2 วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 5,750 5,750 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ต.ค.64 

3 วัสดุ อัพเกรดระบบ Google 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง ฝ่ายงานไอซีที ฝ่ายงานไอซีที เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ต.ค.64 

4 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 12,900 12,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17 ต.ค.64 

5 ไม้กั้นเข้า-ออก ประตูโรงเรียน 13,600 13,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน ์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน ์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 ต.ค.64 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-30  พฤศจิกายน 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

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

บริษัท ส.สรุศักดิ์ออย 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 พ.ย. 64 

2 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 300 300 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4 พ.ย. 64 

3 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 480 480 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15 พ.ย. 64 

4 สั่งซื้อครุภณัฑ์เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป (ตู้
เอกสาร) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์
เฟอร์นิเจอร์ จำกดั 

บริษัท เมเจอร์
เฟอร์นิเจอร์ จำกดั 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 พ.ย. 64 

5 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสบี ออยล์
ปิโตรเลียมจำกัด 

บริษัท เอสบี ออยล์
ปิโตรเลียมจำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19 พ.ย. 64 

6 สั่งซื้อวัสดสุติ๊กเกอร์ติดรถตู้โรงเรยีน 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19 พ.ย. 64 

7 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานบุคคล 140 140 ฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จำกดั บริษัท บีทูเอส จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20 พ.ย. 64 

8 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

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

บริษัท ส.สรุศักดิ์ออย 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 พ.ย. 64 

9 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานบุคคล 70 70 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จำกดั บริษัท บีทูเอส จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23 พ.ย. 64 

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

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544) จำกัด 

เป็นผู้ขายวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 พ.ย. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-30  พฤศจิกายน 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 110 110 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 พ.ย. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5,000 บาท) 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 เช่าเต้นท์ ใช้ในการฉีดวัคซีนโควดิ19 7,850 7,850 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ปลอดจินดา นายกฤษณะ ปลอดจินดา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 พ.ย.64 

2 เข้าเลม่เอกสารวิชาการ 5,700 5,700 เฉพาะเจาะจง ร้านจุฑาภรณ์ซีรอกซ ์ ร้านจุฑาภรณ์ซีรอกซ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 พ.ย.64 

3 ตู้เก็บเอกสารงานพัสดุและการเงิน 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์สุ
ราษฎร์ธานี จำกัด 

บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์สุ
ราษฎร์ธานี จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

16 พ.ย.64 

4 จ้างเขียนแปลนสนามรักบี ้ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายธนาพงศ์ นพคุณ นายธนาพงศ์ นพคุณ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 พ.ย.64 

5 หมึกถ่ายเอกสาร ห้องวิชาการ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544) จำกัด 

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544) จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 พ.ย.64 

6 วัสดุอุปกรณ์ทำอุปกรณ์ป้องกันเช้ือไวรัสโควิด 22,720.48     22,720.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์การ
ประปา จำกัด 

บริษัท สุราษฎร์การ
ประปา จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 พ.ย.64 

7 หมึกถ่ายเอกสาร ห้องวิชาการ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544) จำกดั 

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544) จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 พ.ย.64 

8 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 6,929 6,929 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 พ.ย.64 

9 ซ่อมแซมระบบประปา บาดาล 12,626 12,626 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนามิก อิเลค 
ทริก จำกัด 

บริษัท ไดนามิก อิเลค 
ทริก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 พ.ย.64 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  ธันวาคม 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์(งานโควดิ) 579.08 579.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรุาษฎร์การ
ประปา 

บริษัท สุราษฎร์การ
ประปา 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ธ.ค. 64 

2 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์(งานโควดิ) 115 115 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไท วสัด ุ
จำกัด (สฎ) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ 
จำกัด (สฎ) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ธ.ค. 64 

3 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็นแอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ธ.ค. 64 

4 สั่งซื้อวัสดฝุ่ายงานบรหิารทั่วไป (ธงชาติ ธง
สัญลักษณ์) 

3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเทยีนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ธ.ค. 64 

5 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์(งานโควดิ) 990 990 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท เอสบี ออยล์
ปิโตรเลียมจำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ธ.ค. 64 

6 ค่าจ้างเหมารถไปแข่งขันกีฬารักบี้ กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพละศึกษา 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎากร  สอนทอง นายอัษฎากร  สอนทอง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ธ.ค.64 

7 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการกลุม่
สาระสุขศึกษาและพละศึกษา 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม พี ออยล ์ ร้าน เอ็ม พี ออยล ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ธ.ค. 64 

8 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการกลุม่
สาระสุขศึกษาและพละศึกษา 

500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท กระบี่ พี เอ็น 
ออยล์ จำกัด 

บริษัท กระบี่ พี เอ็น 
ออยล์ จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ธ.ค. 64 

9 เช่าชุดโนรา กลุม่สาระศลิปะ 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรทยั ปิ่นเมฆ  น.ส.อรทัย ปิ่นเมฆ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ธ.ค. 64 

10 ค่าตัดต่อคลิป 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง นายปรเมษฐ์ วิชัยดิษฐ์ นายปรเมษฐ์ วิชัยดิษฐ์ เป็นผู้ขายวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ธ.ค. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  ธันวาคม 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

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

15 ธ.ค. 64 

12 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

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

15 ธ.ค. 64 

13 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานที ่ 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์ก่อสร้าง ร้านสุวิทย์ก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17 ธ.ค.64 

14 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 1,520 1,520 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19 ธ.ค. 64 

15 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด์ เอปิโต
รเลีย่ม จำกัด 

บริษัท เอ็น แอนด์ เอปิโต
รเลีย่ม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20 ธ.ค. 64 

16 ซ่อมรถตู้โรงเรยีนฝ่ายงานบริหารทั่วไป 2,960 2,960 เฉพาะเจาะจง อู่ สมพงษ์ เซอร์วิส อู่ สมพงษ์ เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

20 ธ.ค. 64 

17 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี  850 850 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23 ธ.ค. 64 

18 สั่งซื้อหนังสือ วารสารห้องสมุด 283 283 เฉพาะเจาะจง ร้าน สาทรบุค๊ เซนเตอร์ 
2529 

ร้าน สาทรบุค๊ เซนเตอร์ 
2529 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 ธ.ค. 64 

19 สั่งซื้อวัสดฝุ่ายงานจรยิธรรม 2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ต.ค. 64 

20 สั่งซื้อวัสดุงานคณุธรรม จรยิธรรม (เต้นส์) 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลมิชัย บริการ ร้านเฉลมิชัย บริการ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ต.ค. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวนัท่ี 1-31  ธันวาคม 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

21 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 1,033 1,033 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ต.ค. 64 

22 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 320 320 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ต.ค. 64 

23 สั่งซื้อวัสดุงานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 999 999 เฉพาะเจาะจง ร้านพินมินิมาร์ท ร้านพินมินิมาร์ท เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23 ต.ค. 64 

24 สั่งซื้อวัสดุงานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 
(ดอกไม้สด) 

270 270 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ เดอะโรศติา ร้านดอกไม้ เดอะโรศติา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23 ต.ค. 64 

25 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์
ประสิทธ์ิธุรกจิ (1999) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์
ประสิทธ์ิธุรกจิ (1999) 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25 ต.ค. 64 

26 สั่งซื้อวัสดุงานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม 570 570 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28 ต.ค. 64 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน ICT 2,130 2130 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

บริษัท ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28 ต.ค. 64 

28 ถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม ฝา่ยงาน
วิชาการ 

3,440.80 3,440.80 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 ต.ค. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  ธันวาคม 2564 (การจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 ปรับปรุงหลังคาบันไดทางขึ้นอาคารเรียน 1 44,183 44,183 เฉพาะเจาะจง  นายสิทธิโชค คงมะลวน นายสิทธิโชค คงมะลวน เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ธ.ค.64 

2 วัสดุอุปกรณ์งานป้องกันไวรสัโควิด 7,760 7,760 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

8 ธ.ค.64 

3 วัสดุอุปกรณ์งานป้องกันไวรสัโควิด 9,520 9,520 เฉพาะเจาะจง คุณตลุยา พัทโร คุณตลุยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 ธ.ค.64 

4 เตียงพร้อม ที่นอน งานอนามัยโรงเรียน 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนทองธน จำกัด บริษัท สนทองธน จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 ธ.ค.64 

5 เหมารถรับส่งนักรักบีไ้ปแข่งขันรักบี้ กทม. 9,300 9,300 เฉพาะเจาะจง นายสำราญ ชูม ี นายสำราญ ชูม ี เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ธ.ค.64 

6 เหมารถรับส่งนักรักบีไ้ปแข่งขันรักบี้ กทม. 9,300     9,300 เฉพาะเจาะจง นายสำราญ ชูม ี นายสำราญ ชูม ี เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

23 ธ.ค.64 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  มกราคม 2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซือ้ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

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

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี
(2544) จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

5 ม.ค. 65 

2 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 430 430 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ม.ค. 65 

3 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นแอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

บริษัท เอ็นแอนด์ เอ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ม.ค. 65 

4 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน 1,425 1,425 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ม.ค. 65 

5 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน 1,140 1,140 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ม.ค. 65 

6 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 187 187 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ม.ค. 65 

7 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป  (งานบ้าน
งานครัว) 

2,406.50 2,406.50 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุีพร แย้มยี่สุ่น น.ส.สรุีพร แย้มยี่สุ่น เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ม.ค. 65 

8 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป  (งานบ้าน
งานครัว) 

        150 150 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุีพร แย้มยี่สุ่น น.ส.สรุีพร แย้มยี่สุ่น เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ม.ค. 65 

9 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป  (งานบ้าน
งานครัว) 

383 383 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุีพร แย้มยี่สุ่น น.ส.สรุีพร แย้มยี่สุ่น เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15 ม.ค. 65 

10 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 46 46 เฉพาะเจาะจง นายปรเมษฐ์ วิชัยดิษฐ์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 ม.ค. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31 มกราคม 2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

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

บริษัท ส.สรุศักดิ์ ออยล์ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19 ม.ค. 65 

12 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ งานอาคาร
และสถานที ่

1,070 1,070 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชร
อิเล็คทรอนิกส์วศิวกรรม
จำกัด 

บริษัท ตรีเพชร
อิเล็คทรอนิกส์วศิวกรรม
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 ม.ค. 65 

13 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานที ่ 111 111 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

24 ม.ค.64 

14 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 370 370 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 ม.ค. 64 

15 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 350 350 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

26 ม.ค. 64 

16 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโควดิ 600 600 เฉพาะเจาะจง น.ส.ตลุยา  พัทโร น.ส.ตลุยา  พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ม.ค. 64 

17 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโควดิ 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง น.ส.ตลุยา  พัทโร น.ส.ตลุยา  พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ม.ค. 64 

18 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโควดิ 290 290 เฉพาะเจาะจง น.ส.ตลุยา  พทัโร น.ส.ตลุยา  พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ม.ค. 64 

19 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานท่ี 355 355 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31 ม.ค. 64 

         



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31 มกราคม 2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5,000 บาท) 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 วัสดุอุปกรณ์กิจกรรม O COP O SOP 14,950 14,950 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที คอนเซาท ์ ร้านไอที คอนเซาท ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 ม.ค.64 

2 วัสดุอปุกรณพ์ัฒนางานอาคารสถานท่ี 8,183 8,183 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ม.ค.65 

3 วัสดุอุปกรณ์พัฒนางานการเงินและบัญชี 6,590 6,590 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17 ม.ค.65 

4 ชุดตรวจATK สำหรับการติวโอเนต็ 16,530 16,530 เฉพาะเจาะจง คุณตลุยา พัทโร คุณตลุยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

17 ม.ค.65 

5 วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานป้องกันโควิด 6,440 6,440 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ม.ค.65 

6 วัสดุอุปกรณ์งานก่อสรา้ง งาน ศรร. 6,904     6,904 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ม.ค.65 

7 งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเรียนรูธ้รรมศาลา 17,050 17,050 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 ม.ค.65 

8 ถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 10,076.40 10,076.40 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31 ม.ค.65 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28  กุมภาพันธ ์2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไมเ่กิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกลุ่มสาระต่างประเทศ 1,072 1,072 เฉพาะเจาะจง ร้านสริิชัยรวมศลิป์ 99 ร้านสริิชัยรวมศลิป์ 99 เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.พ. 65 

2 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานที ่ 50 50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐค์้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.พ. 65 

3 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

830 830 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้า
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐค์้า
เหล็ก จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 ก.พ. 65 

4 เปลี่ยนซับหมึกเพื่อใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป   2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอสคอมพิว
เตอร ์

บริษัท บี เอสคอมพิว
เตอร ์

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 ก.พ. 65 

5 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกลุ่มสาระต่างประเทศ 280 280 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว. เครื่องประดับ ร้าน ว. เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 ก.พ. 65 

6 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกลุ่มสาระต่างประเทศ 1,630 1,630 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจรญิเครื่องเขียน ร้านศรีเจรญิเครื่องเขียน เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 ก.พ. 65 

7 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกลุ่มสาระต่างประเทศ 260 260 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งชลิตเท็กซ์ไทล ์ ร้านตั้งชลิตเท็กซ์ไทล ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 ก.พ. 65 

8 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกลุ่มสาระต่างประเทศ 560 560 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลิมกลุ (2011) 
จำกัด 

บริษัท หลิมกลุ (2011) 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 ก.พ. 65 

9 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในฝ่ายงาน พสน. 880 880 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 ก.พ. 65 

10 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณพร ร้านอรุณพร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ก.พ. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28  กุมภาพันธ ์2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไมเ่กิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

3,860 3,860 เฉพาะเจาะจง ห้างชนะชัยค้าผ้า ห้างชนะชัยค้าผ้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ก.พ. 65 

12 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

465 465 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์2 ร้านวัฒนภัณฑ์2 เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ก.พ. 65 

13 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

4,820 4,820 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์2 ร้านวัฒนภัณฑ์2 เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ก.พ. 65 

14 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคสิงโต ดอสคอม ร้านโชคสิงโต ดอสคอม เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ก.พ. 65 

15 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน ศรร. 642 642 เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.พี.ซีร๊อกซ ์ ร้าน ที.พี.ซีร๊อกซ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4 ก.พ. 65 

16 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน ศรร. 147 147 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร ์ บริษัท มิสเตอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

6 ก.พ. 65 

17 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน ศรร. 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านตลาดคลองพา ร้านตลาดคลองพา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.พ. 65 

18 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน ศรร. 590 590 เฉพาะเจาะจง ร้านวันเพ็ญพันธ์ไม ้ ร้านวันเพ็ญพันธ์ไม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.พ. 65 

19 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน ศรร. 3,690 3,690 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวไวนิล ร้านดาวไวนิล เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.พ. 65 

20 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน ศรร. 390 390 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.พ. 65 



 แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28  กุมภาพันธ ์2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไมเ่กิน 5,000 บาท) 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

21 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ในงาน สรร. 280 280 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธ์ไม ้ ร้านรัศมีพันธ์ไม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ก.พ. 65 

22 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโควิด 1,840 1,840 เฉพาะเจาะจง คุณตลุยา  พัทโร คุณตลุยา  พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ก.พ. 65 

23 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานวิชาการ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ก.พ. 65 

24 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในงานโควิด 435 435 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ก.พ. 65 

25 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระพลศึกษา 
(ศรร.) 

1,110 1,110 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

9 ก.พ. 65 

26 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานท่ัวไป 

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

10 ก.พ. 65 

27 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (งาน ศรร.) 

203 203 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 ก.พ. 65 

28 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (งาน ศรร.) 

90 90 เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนดิษฐ์ภณัฑ์ 
ซุปเปอร์มาเก็ต 

ร้านกาญจนดิษฐ์ภณัฑ์ 
ซุปเปอร์มาเก็ต 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 ก.พ. 65 

29 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (งาน ศรร.) 

1,105 1,105 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ ร้าน ว.เครื่องประดับ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 ก.พ. 65 

30 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (งาน ศรร.) 

140 140 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์บ้านเกดิ ร้านรักษ์บ้านเกดิ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 ก.พ. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28  กุมภาพันธ ์2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไมเ่กิน 5,000 บาท) 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

31 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ใน (งาน ศรร.) 810 810 เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอาร์ซไีทวัสดุจำกัด บริษัทซีอาร์ซไีทวัสดุจำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 ก.พ. 65 

32 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (งาน ศรร.) 

300 300 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

33 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (งาน ศรร.) 

1,290 1,290 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเองพันธ์ไม้ สรุาษฎร์
ธาน ี

ร้านกันเองพันธ์ไม้ สรุาษฎร์
ธาน ี

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

34 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระพลศึกษา 
(ศรร.) 

240 240 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนดิษฐค์้าเหล็ก 
จำกัด 

บริษัท กาญจนดิษฐ์ค้าเหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

35 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

1,360 1,360 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

36 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

650 650 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปณ ชัยการคา้ ร้าน ปณ ชัยการคา้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

37 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านห้างชนะชัย ค้าผ้า ร้านห้างชนะชัย ค้าผ้า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

38 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยวสัด ุ ร้านพลอยวสัด ุ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

39 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

555 555 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกวรรณ ออคิด ร้านกนกวรรณ ออคิด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

40 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

1,290 1,290 เฉพาะเจาะจง ร้านฟาสท์ก๊อปปี ้ ร้านฟาสท์ก๊อปปี ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28  กุมภาพันธ ์2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไมเ่กิน 5,000 บาท) 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

41 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (งาน ศรร.) 

1,040 1,040 เฉพาะเจาะจง ร้าน DJ BESING ร้าน DJ BESING เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

42 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (งาน ศรร.) 

990 990 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย ร้านรวมชัย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

43 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (งาน ศรร.) 

69 69 เฉพาะเจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

44 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (งาน ศรร.) 

70 70 เฉพาะเจาะจง ร้านปักหลัก สาขา 2 ร้านปักหลัก สาขา 2 เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

45 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (งาน ศรร.) 

513 513 เฉพาะเจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ. 65 

46 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (ป้ายไวนิล) (งาน ศรร.) 

350 350 เฉพาะเจาะจง ร้านมีไอเดีย ร้านมีไอเดีย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ก.พ. 65 

47 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านห้องภาพหาดใหญ่ คัล
เลอร์แลบ 

ร้านห้องภาพหาดใหญ่ คัล
เลอร์แลบ 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ก.พ. 65 

48 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.จอห์น โฆษณา ร้าน เจ.จอห์น โฆษณา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

12 ก.พ. 65 

49 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลมุสาระสังคม
ศึกษา 

840 840 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล เฮ้า 
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล เฮ้า 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ก.พ. 65 

50 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน (ศรร.) 280 280 เฉพาะเจาะจง ร้านรัศมีพันธไ์ม ้ ร้านรัศมีพันธไ์ม ้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ก.พ. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28  กุมภาพันธ ์2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไมเ่กิน 5,000 บาท) 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

51 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน (งาน ศรร.) 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ภาคภูมศิิลป ์ ภาคภูมศิิลป ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ก.พ. 65 

52 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน (งาน ศรร.) 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง ภาคภูมศิิลป ์ ภาคภูมศิิลป ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ก.พ. 65 

53 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

1,610 1,610 เฉพาะเจาะจง ขวัญดาว ฟลาวเวอร ์ ขวัญดาว ฟลาวเวอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ก.พ. 65 

54 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

800 800 เฉพาะเจาะจง ขวัญดาว ฟลาวเวอร ์ ขวัญดาว ฟลาวเวอร ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ก.พ. 65 

55 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (งาน ศรร.) 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรยีญชัย ไอศรีม ร้านเหรยีญชัย ไอศรีม เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ก.พ. 65 

56 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (งาน ศรร.) 

179 179 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร ์
จำกัด 

บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร ์
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

13 ก.พ. 65 

57 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานทั่วไป 

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

บริษัท พี.ซี.ออยล์ (1984) 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ก.พ. 65 

58 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ (ศรร.) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายจรุญ กณัรงค ์ นายจรุญ กณัรงค ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ก.พ. 65 

59 ค่าเช่าเต็นท์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง (ศรร.)  3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล เฮ้า 
จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล เฮ้า 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ก.พ. 65 

60 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานส่วนกลาง 
(ศรร.) 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน Flower Love ร้าน Flower Love เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ก.พ. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28  กุมภาพันธ ์2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไมเ่กิน 5,000 บาท) 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

61 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี 
จำกัด 

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15 ก.พ. 65 

62 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานแนะแนว 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปณ ชัยการคา้ ร้าน ปณ ชัยการคา้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเงื่อนไข 

15 ก.พ. 65 

63 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานทั่วไป 

500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ออยล์ (1984) 
จำกัด 

บริษัท พี.ซี.ออยล์ (1984) 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19 ก.พ. 65 

64 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโควิด 1,870 1,870 เฉพาะเจาะจง คุณตลุยา พัทโร คุณตลุยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ก.พ. 65 

65 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโควิด 400 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ก.พ. 65 

66 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

4,626 4,626 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ก.พ. 65 

67 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน ฝ่ายการเงิน 1,060 1,060 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25 ก.พ. 65 

68 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน ฝ่ายการเงิน 4,490 4,490 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25 ก.พ. 65 

69 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน ฝ่ายการเงิน 2,860 2,860 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25 ก.พ. 65 

70 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน ฝ่ายงานบุคคล 1,560 1,560 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25 ก.พ. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สรุาษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28  กุมภาพันธ ์2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไมเ่กิน 5,000 บาท) 

 

 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

71 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน ฝ่ายทะเบียน 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25 ก.พ. 65 

72 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25 ก.พ. 65 

73 สั่งซื้อวัสดสุำนักงาน ฝ่ายงานพัสด ุ 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

25 ก.พ. 65 

74 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานทั่วไป 

500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.สรุศักดิ์ ออย จำกัด บริษัท ส.สรุศักดิ์ ออย จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28 ก.พ. 65 

         

         

         

         

         

         



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5,000 บาท) 

 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 วัสดุ อุปกรณ์ ติดตั้งจอโปรแจคเตอร์ 9,930 9,930 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ก.พ.65 

2 พลาสวู้ดทำสีทอง งานห้องสมุด 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน์ เอเจนซี ่
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน ์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 ก.พ.65 

3 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานบรหิารทั่วไป 13,128 13,128 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.พ.65 

4 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานทะเบยีน 8,440 8,440 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.พ.65 

5 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานธรุการ 5,374 5,374 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

7 ก.พ.65 

6 สติ๊กเกอรโ์ฟมบอรด์ งานห้อง ศรร. 6,800     6,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวดีไซน ์เอเจนซี่ 
จำกัด 

บริษัท ดาวดีไซน ์เอเจนซี่ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

10 ก.พ.65 

7 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ห้อง ศรร. 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

11 ก.พ.65 

8 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ห้อง ศรร. 11,605 11,605 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 ก.พ.65 

9 ซ่อมรถตู้โรงเรยีนทะเบียน อย5989 5,900 5,900 เฉพาะเจาะจง ร้านอสมพงษ์ ร้านอสมพงษ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

19 ก.พ.65 

10 ชุดตรวจ ATK กิจกรรมโครงการENGLISH  7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง คุณตลุยา พัทโร คุณตลุยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 ก.พ.65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5,000 บาท) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 วัสดุ อุปกรณ์ไอซีที 22,705 22,705 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 ก.พ.65 

12 อุปกรณ์ เครื่องดนตร ี 5,650 5,650 เฉพาะเจาะจง ร้านร็อคเคสตร้ามิวสิค ร้านร็อคเคสตร้ามิวสิค เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 ก.พ.65 

13 ถ่ายเอกสารประจำเดือนกมุภาพันธ์ 6,918.40 6,918.40 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ ร้านผู้ใหญ่แววสปอรต์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

28 ก.พ.65 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  มีนาคม 2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซือ้ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานที ่ 3,270 3,270 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 มี.ค. 65 

2 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานที ่ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายสาณิต คงพยัคฆ ์ นายสาณิต คงพยัคฆ ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

14 มี.ค. 65 

3 ค่าสเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรุาษฎร์พิมพ์ดดี บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

15 มี.ค. 65 

4 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานที ่ 3,725 3,725 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 มี.ค.65 

5 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานที ่ 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน สุวิทย์วัสดุก่อสร้าง ร้าน สุวิทย์วัสดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 มี.ค. 65 

6 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานโควิด 840 840 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ร้านเทียนโชค เซอร์วิส เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 มี.ค. 65 

7 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานโควิด 1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง คุณตลุยา พัทโร คุณตลุยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 มี.ค. 65 

8 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป 280 280 เฉพาะเจาะจง ร้านตณิอะไหล ่ ร้านตณิอะไหล ่ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 มี.ค. 65 

9 สั่งซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการ
บริหารงานทั่วไป 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิน แอนด์ เอปิโต
รเลีย่ม จำกัด 

บริษัท เอิน แอนด์ เอปิโต
รเลีย่ม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 มี.ค. 65 

10 สั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารและสถานที ่ 3,794 3,794 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

27 มี.ค. 65 



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  มีนาคม 2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท) 

 
 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

11 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิม 2,785 2,785 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีที ทเวนตี้ ยี่สิบ ช็อปส ์ หจก.ทีที ทเวนตี้ ยี่สิบ ช็อปส ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 มี.ค. 65 

12 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิม 1,590 1,590 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีที ทเวนตี้ ยี่สิบ ช็อปส ์ หจก.ทีที ทเวนตี้ ยี่สิบ ช็อปส ์ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 มี.ค. 65 

13 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิม 576 576 เฉพาะเจาะจง ร้านมะปริงค้าของเก่า ร้านมะปริงค้าของเก่า เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

29 มี.ค. 65 

14 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ในกิจกรรมปัจฉิม 2,907 2,907 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปณ ชัยการคา้ ร้าน ปณ ชัยการคา้ เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 มี.ค. 65 

15 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิม 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย ร้านรวมชัย เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 มี.ค. 65 

16 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิม 4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคกิ๊ฟช็อป ร้านโอเคกิ๊ฟช็อป เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 มี.ค. 65 

17 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิม 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง ร้านสุวิทย์วสัดุก่อสร้าง เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

30 มี.ค. 65 

18 ค่าถ่ายเอกสาร 4,596 4,596 เฉพาะเจาะจง ร้านผู้ใหญ่แวว สปอร์ต ร้านผู้ใหญ่แวว สปอร์ต เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31 มี.ค. 65 

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

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดดี 
(2544) จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

31 มี.ค. 65 

20         



แบบสรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ระหว่างวันท่ี 1-31  มีนาคม 2565 (การจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5,000 บาท) 

 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคดัเลือก เลขท่ี 
สัญญา/วันท่ี 

1 ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคฯอาคารสถานท่ี 6,213 6,213 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาจนดิษฐ์คา้
เหล็ก จำกัด 

บริษัท กาจนดิษฐ์คา้เหล็ก 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

1 มี.ค.65 

2 ชุดตรวจ ATK งานโควิด 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 มี.ค.65 

3 ปรับปรุงห้องกิจการนักเรียน 13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

บริษัท ตรีเพชรอิเล็คทรอนิกส์
วิศวกรรม จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

2 มี.ค.65 

4 เครื่องพิมพ์ งานวิชาการและงานธุรการ 28,980 28,980 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปิริตไอที จำกัด บริษัท สปิริตไอที จำกัด เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

3 มี.ค 65 

5 เปลี่ยนยางรถตู้โรงเรียน 14,200 14,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค็อกพิททักษิณ 
จำกัด 

บริษัท ค็อกพิททักษิณ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

4 มี.ค.65 

6 ชุดตรวจATK งานลูกเสือ 7,000     7,000 เฉพาะเจาะจง คุณตลุยา พัทโร คุณตลุยา พัทโร เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

18 มี.ค.65 

7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ ์ 30,422 30,422 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

21 มี.ค.65 

8 ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ 16,450 16,450 เฉพาะเจาะจง นายนภดล พึ่งพา นายนภดล พึ่งพา เป็นผู้ขายวสัดุที่ได้รับมาตรฐาน
และถูกต้องตามเง่ือนไข 

22 มี.ค.65 

 


