
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านเขาปูน 

..................................................................................... 

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  โรงเรียนบ้านเขาปูน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ที ่1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงการจัดทำในระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) โรงเรียนบ้านเขาปูน สามารถบริหารจัดการแผนการ

จัดซื้อจัดจ้างให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการจัดการในการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ โดยได้จัดทำรายงานผล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จำนวน (รายการ) คิดเป็นร้อยละ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน(รายการ) คิดเป็นร้อยละ 
เฉพาะเจาะจง 93 100 

รวม 93 100 
 

ในตารางที่ ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4) 

โรงเรียนได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุจํานวนรวม 90 รายการ พบว่า โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุ 

โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด 

ตารางท่ี ๒ แสดงผลรวมของการใช้งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 
เฉพาะเจาะจง 838,700.50 

รวม 838,700.50 



  จากตารางที่ ๒ จํานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 838,700.50 บาท โดยงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ 

จัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณรวมสูงสุด เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ผ่านมา 

โรงเรียนได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุไปแล้ว รวมจํานวน 93 รายการ ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ

จัดจ้างไปทั้งสิ้น 838,700.50 บาท 

 

2. ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค  

 1. ด้านการบริหารพัสดุ  

      - ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรูปรายการ ต้องปรับ

เปลี่ยนไปด้วย ทำให้ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติม จึงทำให้ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด  

      - การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจนขาดไม่

สมบูรณ์ เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมี การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือ

ยกเลิกการผลิต ทำให้การดำเนินการจัดหาหลายครั้ง และมีการปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญาจึงเกิดความล่าช้า 

  - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกรณีเร่งด่วนหรือจัดซื้อจัดจ้างก่อนขอความเห็นชอบ ทำให้กระทบการ

จัดซื้อจัดจ้างที่วางแผนไว้ก่อนเกิดความล่าช้า  

  2. ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รับผิดชอบ  

     - ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ  

     - บุคลากรมีคาบสอนเยอะ ไม่มีเวลาในการทำงานด้านพัสดุ 

ข้อเสนอแนะ 

  1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ เนื่องจากการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การตีความ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  

    2. แนะนำวิธีและแนวทางในการจัดทำขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การ

บริหาร สัญญา และการบริหารพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทั้งติดตามและเน้นย้ำในส่วนงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างคลีนหัวพิมพ์ Printer งาน
งบประมาณ 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

จ1-2564 
5/10/2563 

2. ซื้อกระดาษ งานวิชาการ 475 475 เฉพาะเจาะจง ร้านนฤเบศร์คุรุภัณฑ์ ร้านนฤเบศร์คุรุภัณฑ์ ซ1-2564 
6/10/2563 

3. จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน 

- 8,100 8,100 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ศะศิเดโช นายประพันธ์ ศะศิเดโช บจ.1/2564 
6/10/2563 

4. ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา
ผู้เรียน 

งานวิชาการ 424 424 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ ซ2-2564 
8/10/2563 

5. จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่ง
นักเรียนไปอบรม
คุณธรรม 

งานวิชาการ 600 600 เฉพาะเจาะจง นายสุนัน ประพันธ์ นายสุนัน ประพันธ์ บจ2/2564 
8/10/2563 

6. จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่ง
นักเรียนไปอบรม
คุณธรรม 

งานวิชาการ 600 600 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงค์ ชูลี นายสิทธิพงค์ ชูลี บจ3/2564 
8/10/2563 

 

 



  แบบ สขร.1 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
7. จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่ง

นักเรียนไปอบรม
คุณธรรม 

งานวิชาการ 600 600 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติชัย บุญสนอง นายเกียรติชัย บุญสนอง บจ4/2564 
8/10/2563 

8. จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่ง
นักเรียนไปอบรม
คุณธรรม 

งานวิชาการ 600 600 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ฮั่นสกุล นายสุนทร ฮั่นสกุล บจ5/2564 
8/10/2563 

9. จ้างทำป้ายไวนิล
โครงงานคุณธรรม 

งานวิชาการ 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านชวินศิลป์ ร้านชวินศิลป์ จ6/2564 
8/10/2563 

10. ซื้อพานทองน้อย งานวิชาการ 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งศรี ร้านรุ่งศรี ซ3-2564 
9/10/2563 

11. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ งาน
งบประมาณ 

7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินทนา สาธุ นางสาวจินทนา สาธุ บจ6/2564 
14/10/2563 

12. ซื้อแบบปพ. งานวิชาการ 525 525 เฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค. องค์การค้า สกสค. ซ4-2564 
19/10/2563 

 

 



  แบบ สขร.1 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
13. ซื้อวัสดุโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

งานวิชาการ 3,350 
 
 

3,350 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ซ5-2564 
22/10/2563 

14. ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่าย
เอกสาร 

งานวิชาการ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า โอเอ 
เซอร์วิส 2012 จำกัด 

บริษัท ดาต้า โอเอ 
เซอร์วิส 2012 จำกัด 

บซ1/2564 
26/10/2563 

15. ซื้ออุปกรณ์ต่อสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 

งานบริหาร
ทั่วไป 

4,390 4,390 เฉพาะเจาะจง บริษัท นำไทย  
ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นที 

จำกัด 

บริษัท นำไทย  
ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นที 

จำกัด 

ซ6-2564 
27/10/2563 

16. จ้างทำโรงเรือนเสาวรส
แบบโครงเหล็ก 

- 16,800 16,800 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย แก้ว
กระจก 

นายสมหมาย แก้ว
กระจก 

บจ7/2564 
27/10/2563 

17. เช่าชุดการแสดง งานกิจการ
นักเรียน 

3,720 3,720 เฉพาะเจาะจง ครูเล็ก ชุดการแสดง ครูเล็ก ชุดการแสดง จ7-2564 
28/10/2563 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรสู่มืออาชีพ 

งานบุคคล 540 540 เฉพาะเจาะจง นางสุลีพร ลัภหาย นางสุลีพร ลัภหาย ซ7-2564 
3/11/2563 

2. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

9,355 9,355 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เกษตร 15 ร้าน ว.เกษตร 15 บซ2/2564 
4/11/2563 

3. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

2,630 2,630 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เกษตร 15 ร้าน ว.เกษตร 15 บซ3-2564 
5/11/2563 

4. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ร้านชุ่มชวย ก่อสร้าง ร้านชุ่มชวย ก่อสร้าง บซ4-2564 
5/11/2563 

5. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

737.50 737.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เกษตร 15 ร้าน ว.เกษตร 15 ซ8-2564 
5/11/2563 

6. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

70 70 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เกษตร 15 ร้าน ว.เกษตร 15 ซ9-2564 
6/11/2563 

7. ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุน
งานบริหาร งานนโยบาย 
และงานสาธารณูปโภค 

งานงบประมาณ 650 650 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาคมพันธุ์ไม้ ร้านธนาคมพันธุ์ไม้ ซ10-2564 
6/11/2563 

 



  แบบ สขร.1 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า 

งานงบประมาณ 11,670 11,670 เฉพาะเจาะจง นายอำนาจ ศรีพิลา นายอำนาจ ศรีพิลา บจ8/2564 
9/11/2563 

9. ซื้อวัสดุโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 780 780 เฉพาะเจาะจง ร้านเจศึกษาภัณฑ์ ร้านเจศึกษาภัณฑ์ ซ11-2564 
10/11/2563 

10. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

599 599 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เกษตร 15 ร้าน ว.เกษตร 15 ซ12-2564 
11/11/2563 

11. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

270 270 เฉพาะเจาะจง ร้านดา การค้า ร้านดา การค้า ซ13-2564 
13/11/2563 

12. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

446 446 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เกษตร 15 ร้าน ว.เกษตร 15 ซ14-2564 
13/11/2563 

13. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

218 218 เฉพาะเจาะจง ร้านวังรี ก่อสร้าง ร้านวังรี ก่อสร้าง ซ15-2564 
13/11/2563 

14. จ้างเหมาทำอาหาร งานงบประมาณ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ คารว์ นายสุชาติ คารว์ บจ9/2564 
16/11/2563 

 

 



  แบบ สขร.1 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

15. จ้างเหมาทำอาหาร
กลางวัน 

- 278,000 278,000 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ ทิพย์ดี นางอารีย์ ทิพย์ดี บจ10/2564 
26/11/2563 

16. จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน 

- 10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง นางบุญทิพย์ ศรีนิล นางบุญทิพย์ ศรีนิล บจ11/2564 
26/11/2563 

17. จ้างครูผู้สอน - 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางนลินรัตน์  แก้ว
พิพัฒน์ 

นางนลินรัตน์  แก้ว
พิพัฒน์ 

บจ12/2564 
26/11/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 9,250 9,250 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บซ5/2564 
17/12/2563 

2. จ้างโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

บจ13/2564 
18/12/2563 

3. ซื้อวัสดุโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 33,995 33,995 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บซ6/2564 
23/12/2563 

4. ซื้อวัสดุโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 920 920 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ร้านค้า ซ16/2564 
24/12/2563 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุโครงการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่ออาหาร
กลางวัน 

- 450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านส้องฟาร์ม ร้านบ้านส้องฟาร์ม ซ17/2564 
4/1/2564 

2. จ้างทำอาหารโครงการ
นิเทศแผนงาน/โครงการ 

งานงบประมาณ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ ทิพย์ดี นางอารีย์ ทิพย์ดี จ8-2564 
12/1/2564 

3. ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

- 14,900 14,900 เฉพาะเจาะจง ร้านดา การค้า ร้านดา การค้า บซ7/2564 
14/1/2564 

4. ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

- 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส.ที. 
ออโตเมชั่น จำกัด 

บริษัท อาร์.เอส.ที. 
ออโตเมชั่น จำกัด 

บซ8/2564 
18/1/2564 

5. จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน 

- 16,200 16,200 เฉพาะเจาะจง นางบุญทิพย์ ศรีนิล นางบุญทิพย์ ศรีนิล บจ14/2564 
22/1/2564 

6. ซื้อวัสดุโครงการเด็กและ
เยาวชนสุขภาพดี 

งานบริหาร
ทั่วไป 

9,750 9,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บซ9/2564 
26/1/2564 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างวัสดุโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรสู่มืออาชีพ 

งานบุคคล 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง ร้านครรชิต
คอมพิวเตอร์ 

ร้านครรชิต 
คอมพิวเตอร์ 

จ9-2564 
1/2/2564 

2. ซื้อวัสดุโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านดา การค้า ร้านดา การค้า ซ18-2564 
18/2/2564 

3. จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
ไปแข่งขันฟุตบอล 

งานวิชาการ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์ ทอง
หลบ  

นายเกรียงศักดิ์ ทอง
หลบ 

จ10-2564 
18/2/2564 

4. จ้างตัดหญ้าโครงการ
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สงกุล นายสุชาติ สงกุล จ11-2564 
22/2/2564 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์
พิมพ์ดีด (2544) จำกัด 

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จำกัด 

ซ19-2564 
2/3/2564 

2. จ้างโครงการสนับสนุนงาน
บริหาร งานนโยบาย และ
งานสาธารณูปโภค 

งานงบประมาณ 2,430 2,430 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์ พรหม
น้อย 

นายสาโรจน์ พรหมน้อย จ12-2564 
4/3/2564 

3. จ้างโครงการบริหาร
สถานศึกษา โดยใช้
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

5,986 5,986 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง  

หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

บจ15/2564 
4/3/2564 

4. ซื้อวัสดุโครงการบริหาร
สถานศึกษา โดยใช้
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ซ20-2564 
8/3/2564 

5. จ้างซ่อมผ้าม่านโครงการ
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านโตผ้าม่าน ร้านโตผ้าม่าน จ13-2564 
8/3/2564 

 



  แบบ สขร.1 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

6. จ้างโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 824 824 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

จ14-2564 
9/3/2564 

7. จ้างวัสดุโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรสู่มืออาชีพ 

งานบุคคล 1,327 1,327 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

จ15-2564 
11/3/2564 

8. จ้างโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

จ16-2564 
11/3/2564 

9. จ้างโครงการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

งานบริหาร
ทั่วไป 

1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

จ17-2564 
11/3/2564 

10. ซื้อวัสดุโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 650 650 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลิงเอก จำกัด บริษัท หลิงเอก จำกัด ซ21-2564 
15/3/2564 

11. ซื้อวัสดุโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง 
 

 

บริษัท สุราษฎร์
พิมพ์ดีด (2544) จำกัด 

บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จำกัด 

ซ22-2564 
18/3/2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 



  แบบ สขร.1 

12. จ้างเหมาทำอาหาร
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ ทิพย์ดี นางอารีย์ ทิพย์ดี จ18-2564 
23/3/2564 

13. จ้างเหมาทำอาหาร
โครงการพัฒนาผู้เรียน 

งานวิชาการ 14,380 14,380 เฉพาะเจาะจง นางจามรี บุญอมร นางจามรี บุญอมร บจ16/2564 
23/3/2564 

14. จ้างโครงการสนับสนุนงาน
บริหาร งานนโยบาย และ
งานสาธารณูปโภค 

งานงบประมาณ 150 150 เฉพาะเจาะจง ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

จ19-2564 
24/3/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต - 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด บจ17/2564 
1/4/2564 

2. จ้างโครงการสนับสนุนงาน
บริหาร งานนโยบาย และ
งานสาธารณูปโภค 

งานงบประมาณ 2,540 2,540 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ ทิพย์ดี นางอารีย์ ทิพย์ดี จ20-2564 
2/4/2564 

3. จ้างตัดหญ้าโครงการ
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สงกุล นายสุชาติ สงกุล จ21-2564 
6/4/2564 

4. ซื้อวัสดุโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

งานวิชาการ 115 115 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ร้านค้า ซ23-2564 
8/4/2564 

5. ซื้อวัสดุโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

งานวิชาการ 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งไทยฮง ร้านตั้งไทยฮง ซ24-2564 
8/4/2564 

6. ซื้อหนังสือเรียน - 166,804 166,804 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณ 
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

บริษัท นภาพรรณ คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

บซ10/2564 
26/4/2564 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 

งานงบประมาณ 1,820 1,820 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร เผือกเดช นางสุภาพร เผือกเดช ซ25-2564 
25/5/2564 

2. ซื้อวัสดุโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 

งานงบประมาณ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร เผือกเดช นางสุภาพร เผือกเดช ซ26-2564 
27/5/2564 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างตัดหญ้าโครงการ
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

3,385 3,385 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สงกุล นายสุชาติ สงกุล จ22-2564 
7/6/2564 

2. จ้างซ่อมระบบน้ำดื่ม งานงบประมาณ 6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์ทวีทรัพย์
การค้า 

ร้านรุ่งโรจน์ทวีทรัพย์
การค้า 

บจ18/2564 
21/6/2564 

3. ซื้อวัสดุโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางทิพยา เกิดช่วย นางทิพยา เกิดช่วย จ23/2564 
29/6/2564 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาทำอาหาร - 2,540 2,540 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ ทิพย์ดี นางอารีย์ ทิพย์ดี จ24/2564 
2/7/2564 

2. ซื้อวัสดุโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 35,910 35,910 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บซ11/2564 
6/7/2564 

3. ซื้อวัสดุโครงการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

11,980 11,980 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บซ12/2564 
6/7/2564 

4. จ้างตัดหญ้าโครงการ
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สงกุล นายสุชาติ สงกุล จ25-2564 
19/7/2564 

5. ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุน
งานบริหาร งานนโยบาย 
และงานสาธารณูปโภค 

งานงบประมาณ 3,265 3,265 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

ซ27/2564 
29/7/2564 

6. จ้างติดตั้งพัดลม งานบริหาร
ทั่วไป 

19,900 19,900 เฉพาะเจาะจง นายมานูญ อ่ำเล็ก นายมานูญ อ่ำเล็ก บจ19/2564 
29/7/2564 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรสู่มืออาชีพ 

งานบุคคล 4,080 4,080 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

ซ28/2564 
2/8/2564 

2. ซื้อวัสดุโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 

งานงบประมาณ 4,060 4,060 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

ซ29/2564 
2/8/2564 

3. ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ 

งานงบประมาณ 1,635 1,635 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

ซ30/2564 
9/8/2564 

4. จ้างปลูกต้นปาล์มโครงการ
โรงเรียนสวย 
ด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สงกุล นายสุชาติ สงกุล จ26-2564 
17/7/2564 

5. จ้างโครงการโรงเรียนสวย 
ด้วยมือเรา 

งานบริหาร
ทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ สงกุล นายสุชาติ สงกุล จ27-2564 
23/7/2564 

6. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

จ28/2564 
26/8/2564 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

งานกิจการ
นักเรียน 

173 173 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิโรรัตน์ บำรุง นางสาวศิโรรัตน์ บำรุง ซ31/2564 
3/9/2564 

2. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้านเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

จ29/2564 
6/9/2564 

3. จ้างทำอาหาร งานงบประมาณ 800 800 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ ทิพย์ดี นางอารีย์ ทิพย์ดี จ30/2564 
7/9/2564 

4. ซื้อวัสดุโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

- 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บริษัท พ.ศึกษาภัณฑ์ 
เวียงสระ จำกัด 

บซ13/2564 
9/9/2564 

5. จ้างโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 

งานงบประมาณ 1,414 1,414 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

จ31/2564 
20/9/2564 

6. จ้างโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานวิชาการ 418 418 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง 

จ32/2564 
21/9/2564 



  แบบ สขร.1 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

7. ซื้อวัสดุโครงการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

งานบริหาร
ทั่วไป 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งอรุณโฮสติ้ง บริษัท รุ่งอรุณโฮสติ้ง ซ32/2564 
22/9/2564 

8. จ้างทำอาหารพัฒนาครู
และบุคลากรสู่มืออาชีพ 

งานบุคคล 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ ทิพย์ดี นางอารีย์ ทิพย์ดี จ33/2564 
24/9/2564 

 


