
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

1 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

23,740 23,740 เฉพาะเจาะจง ร้าน แพล็นเน็ตเซ็นเตอร ์ ราคาต  าสุด 15/10/2564 

2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงาน 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมเซรามกิซ ์ ราคาต  าสุด 1/10/2564 
3 ซื้อหัวเช้ือน้ ายาท าความสะอาด 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน นารายณ์เทรด ราคาต  าสุด 25/10/2564 
4 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลพานิช 2 ราคาต  าสุด 25/10/2564 

5 ซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ฝ่ายบรกิาร 2,571 2,571 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด ราคาต  าสุด 21/10/2564 
6 ซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ฝ่ายบรกิาร 3,370 3,370 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองชัยโลหะกจิ ราคาต  าสุด 29/10/2564 
7 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานกลุม่สาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ 
2,774 2,774 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุป๊ ราคาต  าสุด 27/10/2564 

8 ซื้อเครื องขยายเสียงและไมค์สาย 
2,340 2,340 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ฮิปโป ออดิโอ เอาท์
เล็ท จ ากัด 

ราคาต  าสุด 27/10/2564 

9 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

11,027 11,027 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุป๊ ราคาต  าสุด 27/10/2564 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

10 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานกลุม่สาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

5,794 5,794 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุป๊ ราคาต  าสุด 27/10/2564 

11 ซื้อเครื องวัดอุณหภูม ิ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนเลดจ์เวลธ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 29/10/2564 

12 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานอนามัย 1,027.20 1,027.20 เฉพาะเจาะจง ร้าน วนิดา ราคาต  าสุด 28/10/2564 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

1 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานฝ่ายธุรการ 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง ห้าง ผ้าเจริญภัณฑ ์ ราคาต  าสุด 2/11/2564 
2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานฝ่ายธุรการ 2,835.50 2,835.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน จรวดออฟเซท ราคาต  าสุด 3/11/2564 
3 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานฝ่ายธุรการ 

8,848 8,848 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาต  าสุด 5/11/2564 

4 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานฝ่ายบริการ 7,690 7,690 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองชัยโลหะกจิ ราคาต  าสุด 9/11/2564 
5 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานฝ่ายบริการ 3,537 3,537 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) 
ราคาต  าสุด 9/11/2564 

6 ซื้อธงชาติ ธงร.10 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุป๊ ราคาต  าสุด 12/11/2564 

7 ซื้อเครื องพมิพ์ Canon 6,150 6,150 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น ที คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ซัพพลาย 

ราคาต  าสุด 12/11/2564 

8 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP 28,450 28,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ ออนไลน์ 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด 10/11/2564 

9 ซื้อเวชภัณฑ์และยา 3,565 3,565 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนเลดจ์เวลธ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 11/12/2565 

10 ซื้อจอรับภาพ 24,160 24,160 เฉพาะเจาะจง หจก. แพสชั นไทม์ โอเค ราคาต  าสุด 10/11/2564 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

11 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP ฝ่ายวิชาการ 23,189 23,189 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใต้ฟ้าเทคโนโลยี 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด 11/11/2564 

12 ซื้อฉากกั้นห้องพยาบาล 15,440 15,440 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทินกรผ้าม่าน ราคาต  าสุด 9/11/2564 

13 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 15,200 15,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทอง
คอมพิวเตอร ์

ราคาต  าสุด 19/11/2564 

14 ซื้อคอมพิวเตอร์  17,000.59 17,000.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอปลาวาฬ83 จ ากัด ราคาต  าสุด 15/11/2564 

15 ซื้อชุดกีฬา 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรงศิลปเ์วิล์ด ราคาต  าสุด 23/11/2564 

16 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานกลุม่สาระฯ 
วิทยาศาสตร์ฯ 

3,626 3,626 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุป๊ ราคาต  าสุด 23/11/2564 

17 ซื้อตู้เย็น กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิพัฒน์การไฟฟ้า ราคาต  าสุด 23/11/2564 

18 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานอนามัย 5,250 5,250 เฉพาะเจาะจง หจก. นิวเรืองสิน ราคาต  าสุด 19/11/2564 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

1 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานฝ่ายธุรการ 
3,108 3,108 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด 1/12/2564 

2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานฝ่ายธุรการ 
3,408 3,408 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

 1/12/2564 

3 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กลุม่สาระฯ สุขศึกษาฯ 
4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

 1/12/2565 

4 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กลุม่สาระฯ วิทยาศาสตร์
ฯ 

150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

 7/12/2564 

5 ซื้อคอมพิวเตอร์งานห้องสมุด 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.โอ.พี กรุป๊ จ ากัด  9/12/2564 

6 ซื้อเครื องฉายภาพ 3 มิติ 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงทอง
คอมพิวเตอร ์

 9/12/2564 

7 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบริการ 9,240 9,240 เฉพาะเจาะจง หจก. พูลกวี ร้อยเอ็ด  17/12/2564 

8 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบริการ 5,360 5,360 เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองไทย
อิเลก็ทรอนิกส์ 1979 

 16/12/2565 

9 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบริการ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายพรพิชิต สุภา  20/12/2564 



 
 
 
  

10 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4,350 4,350 เฉพาะเจาะจง หจก. กานต์บิวตี้  13/12/2564 

11 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กลุม่สาระฯ สุขศึกษาฯ 5,057 5,057 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

 22/12/2564 

12 ซื้อเครื องพมิพ์ Canon กลุม่สาระฯ ศิลปะ 4,390 4,390 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล คอปเปอร์
เรต ซสิเต็มส์ จ ากัด 

 9/12/2564 

13 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 9,940 9,940 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกตเจ็ตเพลย์ จ ากัด  13/12/2564 

14 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานห้องสมุด 3,516 3,516 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็พี ซินเนอรจ์ี 
จ ากัด 

 14/12/2564 

15 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานห้องสมุด 3,468 3,468 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ  21/12/2564 

16 ซื้อเสื้อโปโลนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ 13,260 13,260 เฉพาะเจาะจง หจก. ทรงศิลปเ์วิลด ์  24/12/2564 

17 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบรกิาร 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง หจก. พูลกวี ร้อยเอ็ด  28/12/2564 

18 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

2,855 2,855 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุป๊  28/12/2564 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

1 ซื้อคอมพิวเตอรฝ์่ายกิจการนักเรียน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.โอ.พี กรุป๊ จ ากัด ราคาต  าสุด 7/01/2565 
2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กลุม่สาระฯ 

วิทยาศาสตร์ฯ 
7,002 7,002 เฉพาะเจาะจง 

บริษีท ฮิปโป ออดิโอ เอาท์
เล็ท จ ากัด 

ราคาต  าสุด 4/01/2565 

3 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานกลุม่สาระฯ 
วิทยาศาสตร์ฯ 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ไทยเพิ มพูน
เฟอร์นเิจอร์ จ ากัด 
ส านักงานใหญ ่

ราคาต  าสุด 7/01/2565 

4 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานฝ่ายธุรการ 
6,104.50 6,104.50 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาต  าสุด 28/01/2565 

5 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบริการ 4,760 4,760 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์ดีดี มีป้าย ราคาต  าสุด 14/01/2565 
6 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบริการ 10,200 10,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน หนึ งอบุลพันธ์ุไม้ ราคาต  าสุด 21/01/2565 
7 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 

95,640 95,640 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ดิจิตอล คอปเปอร์
เรต ซสิเต็มส์ จ ากัด 

ราคาต  าสุด 28/01/2565 

8 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายวิชาการ 
15,200 15,200 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท กรุงทอง
คอมพิวเตอร ์

ราคาต  าสุด 31/01/2565 

9 ซื้อชุดตรวจโควิด 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง หจก. มีคัมพ ์ ราคาต  าสุด 28/01/2565 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

10 จ้างเหมาบริการซอ่มแซม บ ารุงรักษา
เครื องปรบัอากาศ 

41,400 41,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปรีชาแอรเ์ซอร์วิส ราคาต  าสุด 27/01/2565 

11 จ้างเหมาบริการปรับปรงุซ่อมแซม
หอประชุม 

166,000 166,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษดาเฟอร์นเิจอร ์ ราคาต  าสุด 24/01/2565 

12 จ้างเหมาบริการปกูระเบือ้งหอ้งโสตฯ 
หอประชุม ห้อง 2302 

158,375 158,375 เฉพาะเจาะจง นายประเวตร์ จตุโพธ์ิ ราคาต  าสุด 24/01/2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

1 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 5,090 5,090 เฉพาะเจาะจง ร้าน แพล็นเน็ตเซ็นเตอร ์ ราคาต  าสุด 7/02/2565 
2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 35,800 35,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาโครแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 1/02/2565 
3 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ฮิปโป ออดิโอ เอาท์
เล็ท จ ากัด 

ราคาต  าสุด 2/02/2565 

4 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 5,510 5,510 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองชัยโลหะกจิ ราคาต  าสุด 3/02/2565 
5 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบริการ 

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง 
หจก. ทรัพยส์ ารวยดม
ก่อสร้าง 

ราคาต  าสุด 8/02/2565 

6 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานกลุม่สาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก. ดอกเตอร์ ฟุตบอล
และ 3 เอ็ม สปอร์ต 

ราคาต  าสุด 8/02/2565 

7 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานกลุม่สาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง 
หจก. ดอกเตอร์ ฟุตบอล
และ 3 เอ็ม สปอร์ต 

ราคาต  าสุด 08/02/2565 

8 ซื้อเครื องวัดอุณหภูม ิ 2,380 2,380 เฉพาะเจาะจง ร้าน Ban khong Hao ราคาต  าสุด 2/02/2565 
9 ซื้อเครื องพมิพ์ Brother ฝ่ายบริการ 

4,490 4,490 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ทเวนต้ีโฟร์ ช็อปปิ้ง 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด 4/02/2565 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

10 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบริการ 
5,135 5,135 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด 08/02/2565 

11 ซื้อเครื องปรบัอากาศ Carier 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปรีชาแอรเ์ซอร์วิส ราคาต  าสุด 21/02/2565 
12 ซื้อชุดตรวจโควิด 13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง หจก. เกรดเอ ราคาต  าสุด 21/02/2565 
13 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายกจิการนกัเรียน 2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน สุขทวีเครื องจกัสาน ราคาต  าสุด 11/02/2565 
14 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานอนามัย 5,900 5,900 เฉพาะเจาะจง หจก. มีคัมพ ์ ราคาต  าสุด 24/02/2565 
15 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส านักงานกลุม่สาระฯ 

สุขศึกษาฯ 
4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง 

บรัท รอ้ยเอ็ดกีฬาภัณฑ์ 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด 23/02/2565 

16 ซื้อตู้เกบ็เอกสารกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 12,980 12,980 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิพัฒน์การไฟฟ้า ราคาต  าสุด 28/02/2565 
17 ซื้อชุดตรวจโควิด งานโครงการพเิศษ (GP) 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก. เกรดเอ ราคาต  าสุด 23/02/2565 
18 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กลุม่สาระฯ ภาษาไทย 5,775 5,775 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิพัฒน์การไฟฟ้า ราคาต  าสุด 22/02/2565 
19 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กลุม่สาระฯ ภาษาไทย 5,760 5,760 เฉพาะเจาะจง ร้าน TN ไอเดีย ราคาต  าสุด 22/02/2565 
20 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายวิชาการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน แพล็นเน็ตเซ็นเตอร ์ ราคาต  าสุด 08/02/2565 
21 ซื้อคอมพิวเตอร์แทป็เล็ต Samsung 5,990 5,990 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด ราคาต  าสุด 07/02/2565 
22 จ้างเหมาปรบัปรุงห้องโสตฯ 347,940 347,940 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษดาเฟอร์นเิจอร ์ ราคาต  าสุด 11/02/2565 
23 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
8,700 8,700 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สมเสรจ็ ราคาต  าสุด 12/02/2565 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

24 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา แก่นนาค า ราคาต  าสุด 11/02/255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

1 ซื้อโทรทัศน์ซมัซุง 55 นิ้ว 30,900 30,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิพัฒน์การไฟฟ้า ราคาต  าสุด 09/03/2565 
2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 

5,490 5,490 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ฮิปโป ออดิโอ เอาท์
เล็ท จ ากัด 

ราคาต  าสุด 02/03/2565 

3 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบริการ 15,115 15,115 เฉพาะเจาะจง หจก. ธนกฤตค้าเหล็ก ราคาต  าสุด 10/03/2565 
4 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 

6,234 6,234 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด 04/03/2565 

5 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 3,357 3,357 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอแล้มพ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 11/03/2565 
6 ซื้อเครื องพมิพ์ EPSON 

5,150 5,150 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิ
นิท จ ากัด 

ราคาต  าสุด 25/03/2565 

7 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายบริการ 3,150 3,150 เฉพาะเจาะจง ร้าน TN ไอเดีย ราคาต  าสุด 17/03/2565 
8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรรณ แสนนาใต ้ ราคาต  าสุด 15/03/2565 
9 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและโปรเจกเตอร ์ 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สุขสมร ราคาต  าสุด 25/03/2565 
10 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปรบัอากาศ

ห้องเรียนพเิศษ 
15,500 15,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปรีชาแอรเ์ซอร์วิส ราคาต  าสุด 02/03/2565 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อวิธีจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

        

 


