
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ระหว่างเดือน ต.ค.64-มี.ค65) 
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

เดือนพฤศจิกายน 2564 
ลำดับที ่ จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที ่ วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม 

1 12 พ.ย.2564 

2 ซื้อวัสดุหินคลุก 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บานเย็นพัฒนา บานเย็นพัฒนา มีคุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม 

2 12 พ.ย.2564 

3 ซื้อวัสดุ 6,615 6,615 เฉพาะเจาะจง ห้วยกรดการเกษตร ห้วยกรดการเกษตร มีคุณสมบัติครบถ้วน
ราคาเหมาะสม 

3 12 พ.ย.2564 

          
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ระหว่างเดือน ต.ค.64-มี.ค65) 
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
เดือนธันวาคม 2564 

ลำดับ
ที ่

จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที ่ วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุ 61,840 61,840 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์ ชัยนาทคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

1 8 ธ.ค.2564 

2 ซื้อหนังสือเรียน 1,122 1,122 เฉพาะเจาะจง จิรวัฒน์ จิรวัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

2 8 ธ.ค.2564 

3 จ้างเหมาดูดส้วม 900 900 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

3 8 ธ.ค2564 

4 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โรงเรียน 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง นายสันติ   สังข์ขาว นายสันติ  สังขาว มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

4 8 ธ.ค 2564 

5 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ 680 680 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

5 8 ธ.ค.2564 

6 วัสดุติดต้ังโทรทัศน์ 7,510 7,510 เฉพาะเจาะจง หจก.111 พานิช หจก.111 พานิช มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

6 8 ธ.ค 2564 

7 จ่ายค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์ ชัยนาทคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

7 8 ธ.ค2564 

8 ซื้อหมึกพิมพ์ 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์ ชัยนาทคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

8 8 ธ.ค2564 

 



ลำดับ
ที ่

จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที ่ วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

9 จ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางปาริชาติ ศรีวสุธากุล นางปาริชาติ ศรีวสุธา
กุล 

มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

9 29 ธ.ค.2564 

10 จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสมพงษ์ ยศศร ี นางสมพงษ์ ยศศร ี มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

10 29 ธ.ค.2564 

11 ซื้อตรายาง งานธุรการ 350 350 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวุฒิการพิมพ์ ร้านณัฐวุฒิการพิมพ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

11 29 ธ.ค2564 

12 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 6,848 6,848 เฉพาะเจาะจง ริโก ้ ริโก ้ มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

12 29 ธ.ค 2564 

13 จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,550 6,550 เฉพาะเจาะจง บุญช่วยบริการ บุญช่วยบริการ มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

13 29 ธ.ค.2564 

14 ค่าของรางวัลกีฬาส ี 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

14 29ธ.ค 2564 

15 จ่ายค่าน้ำด่ืมน้ำแข็ง 1,030 1,030 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

15 29 ธ.ค2564 

16 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,390 2,390 เฉพาะเจาะจง ชัยนาทคอมพิวเตอร์ ชัยนาทคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

16 29ธ.ค2564 

17 ซื้อผ้าต่วน 2,336 2,336 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติครบถ้วนราคา
เหมาะสม 

17 29ธ.ค2564 

 


