
  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2563 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำงคลีนหัวพิมพ์ 
Printer 

งำน
งบประมำณ 

200 200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร ์

จ1-2564 
5/10/2563 

2. ซื้อกระดำษ งำนวิชำกำร 475 475 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนฤเบศร์คุรุภัณฑ ์ ร้ำนนฤเบศร์คุรุภัณฑ ์ ซ1-2564 
6/10/2563 

3. จ้ำงเหมำพำหนะรับ-ส่ง
นักเรยีน 

- 8,100 8,100 เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ ศะศิเดโช นำยประพันธ์ ศะศิเดโช บจ.1/2564 
6/10/2563 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำ
ผู้เรียน 

งำนวิชำกำร 424 424 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภัณฑ ์ ร้ำนนำนำภัณฑ ์ ซ2-2564 
8/10/2563 

5. จ้ำงเหมำรถยนต์รับ-ส่ง
นักเรยีนไปอบรม
คุณธรรม 

งำนวิชำกำร 600 600 เฉพำะเจำะจง นำยสุนัน ประพันธ ์ นำยสุนัน ประพันธ ์ บจ2/2564 
8/10/2563 

6. จ้ำงเหมำรถยนต์รับ-ส่ง
นักเรยีนไปอบรม
คุณธรรม 

งำนวิชำกำร 600 600 เฉพำะเจำะจง นำยสิทธิพงค์ ชูล ี นำยสิทธิพงค์ ชูล ี บจ3/2564 
8/10/2563 

 



  แบบ สขร.1 

 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

7. จ้ำงเหมำรถยนต์รับ-ส่ง
นักเรยีนไปอบรม
คุณธรรม 

งำนวิชำกำร 600 600 เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติชัย บุญสนอง นำยเกียรติชัย บุญสนอง บจ4/2564 
8/10/2563 

8. จ้ำงเหมำรถยนต์รับ-ส่ง
นักเรยีนไปอบรม
คุณธรรม 

งำนวิชำกำร 600 600 เฉพำะเจำะจง นำยสุนทร ฮั่นสกุล นำยสุนทร ฮั่นสกุล บจ5/2564 
8/10/2563 

9. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล
โครงงำนคุณธรรม 

งำนวิชำกำร 700 700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชวินศิลป ์ ร้ำนชวินศิลป ์ จ6/2564 
8/10/2563 

10. ซื้อพำนทองน้อย งำนวิชำกำร 800 800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งศรี ร้ำนรุ่งศรี ซ3-2564 
9/10/2563 

11. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ งำน
งบประมำณ 

7,600 7,600 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินทนำ สำธ ุ นำงสำวจินทนำ สำธ ุ บจ6/2564 
14/10/2563 

12. ซื้อแบบปพ. งำนวิชำกำร 525 525 เฉพำะเจำะจง องค์กำรคำ้ สกสค. องค์กำรคำ้ สกสค. ซ4-2564 
19/10/2563 

 



  แบบ สขร.1 

 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ 
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

13. ซื้อวัสดุโครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 3,350 
 
 

3,350 
 

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร ์

ซ5-2564 
22/10/2563 

14. ซื้อหมึกพิมพเ์ครื่องถ่ำย
เอกสำร 

งำนวิชำกำร 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดำต้ำ โอเอ 
เซอร์วิส 2012 จ ำกัด 

บริษัท ดำต้ำ โอเอ 
เซอร์วิส 2012 จ ำกัด 

บซ1/2564 
26/10/2563 

15. ซื้ออุปกรณ์ต่อสัญญำณ
อินเตอร์เน็ต 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

4,390 4,390 เฉพำะเจำะจง บริษัท น ำไทย  
ดีเวลลอปเมน้ท์ เอ็นที 

จ ำกัด 

บริษัท น ำไทย  
ดีเวลลอปเมน้ท์ เอ็นที 

จ ำกัด 

ซ6-2564 
27/10/2563 

16. จ้ำงท ำโรงเรือนเสำวรส
แบบโครงเหล็ก 

- 16,800 16,800 เฉพำะเจำะจง นำยสมหมำย แก้ว
กระจก 

นำยสมหมำย แก้ว
กระจก 

บจ7/2564 
27/10/2563 

17. เช่ำชดุกำรแสดง งำนกิจกำร
นักเรยีน 

3,720 3,720 เฉพำะเจำะจง ครูเล็ก ชดุกำรแสดง ครูเล็ก ชดุกำรแสดง จ7-2564 
28/10/2563 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 

งำนบุคคล 540 540 เฉพำะเจำะจง นำงสุลีพร ลัภหำย นำงสุลีพร ลัภหำย ซ7-2564 
3/11/2563 

2. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

9,355 9,355 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.เกษตร 15 ร้ำน ว.เกษตร 15 บซ2/2564 
4/11/2563 

3. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

2,630 2,630 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.เกษตร 15 ร้ำน ว.เกษตร 15 บซ3-2564 
5/11/2563 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

1,050 1,050 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชุ่มชวย ก่อสร้ำง ร้ำนชุ่มชวย ก่อสร้ำง บซ4-2564 
5/11/2563 

5. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

737.50 737.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.เกษตร 15 ร้ำน ว.เกษตร 15 ซ8-2564 
5/11/2563 

6. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

70 70 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.เกษตร 15 ร้ำน ว.เกษตร 15 ซ9-2564 
6/11/2563 

7. ซื้อวัสดุโครงกำรสนับสนุน
งำนบริหำร งำนนโยบำย 
และงำนสำธำรณูปโภค 

งำน
งบประมำณ 

650 650 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนำคมพันธุ์ไม ้ ร้ำนธนำคมพันธุ์ไม ้ ซ10-2564 
6/11/2563 



  แบบ สขร.1 

 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

8. จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้ำ 

งำน
งบประมำณ 

11,670 11,670 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ ศรีพิลำ นำยอ ำนำจ ศรีพิลำ บจ8/2564 
9/11/2563 

9. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 780 780 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจศกึษำภัณฑ ์ ร้ำนเจศกึษำภัณฑ ์ ซ11-2564 
10/11/2563 

10. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

599 599 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.เกษตร 15 ร้ำน ว.เกษตร 15 ซ12-2564 
11/11/2563 

11. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

270 270 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดำ กำรค้ำ ร้ำนดำ กำรค้ำ ซ13-2564 
13/11/2563 

12. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

446 446 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.เกษตร 15 ร้ำน ว.เกษตร 15 ซ14-2564 
13/11/2563 

13. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
สวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

218 218 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังรี ก่อสร้ำง ร้ำนวังรี ก่อสร้ำง ซ15-2564 
13/11/2563 

14. จ้ำงเหมำท ำอำหำร งำน
งบประมำณ 

6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ คำรว์ นำยสุชำติ คำรว์ บจ9/2564 
16/11/2563 

 



  แบบ สขร.1 

 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

15. จ้ำงเหมำท ำอำหำร
กลำงวัน 

- 278,000 278,000 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี บจ10/2564 
26/11/2563 

16. จ้ำงเหมำพำหนะรับ-ส่ง
นักเรยีน 

- 10,800 10,800 เฉพำะเจำะจง นำงบุญทิพย์ ศรีนิล นำงบุญทิพย์ ศรีนิล บจ11/2564 
26/11/2563 

17. จ้ำงครูผู้สอน - 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงนลินรัตน์  แก้ว
พิพัฒน ์

นำงนลินรัตน์  แก้ว
พิพัฒน ์

บจ12/2564 
26/11/2563 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2563 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 9,250 9,250 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บซ5/2564 
17/12/2563 

2. จ้ำงโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร ์

บจ13/2564 
18/12/2563 

3. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 33,995 33,995 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บซ6/2564 
23/12/2563 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 920 920 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์ร้ำนค้ำ สหกรณ์ร้ำนค้ำ ซ16/2564 
24/12/2563 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อวัสดุโครงกำรเงนิทุน
หมุนเวียนเพื่ออำหำร
กลำงวัน 

- 450 450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนส้องฟำร์ม ร้ำนบ้ำนส้องฟำร์ม ซ17/2564 
4/1/2564 

2. จ้ำงท ำอำหำรโครงกำร
นิเทศแผนงำน/โครงกำร 

งำน
งบประมำณ 

1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี จ8-2564 
12/1/2564 

3. ซื้อวัสดุโครงกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันและควบคมุโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

- 14,900 14,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดำ กำรค้ำ ร้ำนดำ กำรค้ำ บซ7/2564 
14/1/2564 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันและควบคมุโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

- 7,800 7,800 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์.เอส.ที. 
ออโตเมชั่น จ ำกัด 

บริษัท อำร์.เอส.ที. 
ออโตเมชั่น จ ำกัด 

บซ8/2564 
18/1/2564 

5. จ้ำงเหมำพำหนะรับ-ส่ง
นักเรยีน 

- 16,200 16,200 เฉพำะเจำะจง นำงบุญทิพย์ ศรีนิล นำงบุญทิพย์ ศรีนิล บจ14/2564 
22/1/2564 

6. ซื้อวัสดุโครงกำรเดก็และ
เยำวชนสุขภำพดี 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

9,750 9,750 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บซ9/2564 
26/1/2564 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำงวัสดุโครงกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกรสู่มือ
อำชีพ 

งำนบุคคล 1,950 1,950 เฉพำะเจำะจง ร้ำนครรชิต
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนครรชิต 
คอมพิวเตอร ์

จ9-2564 
1/2/2564 

2. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 1,400 1,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดำ กำรค้ำ ร้ำนดำ กำรค้ำ ซ18-2564 
18/2/2564 

3. จ้ำงเหมำรถรับ-สง่
นักเรยีนไปแข่งขัน
ฟุตบอล 

งำนวิชำกำร 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงศักดิ์ ทอง
หลบ  

นำยเกรียงศักดิ์ ทอง
หลบ 

จ10-2564 
18/2/2564 

4. จ้ำงตัดหญ้ำโครงกำร
โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สงกุล นำยสุชำติ สงกุล จ11-2564 
22/2/2564 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อหมึกเครื่องถ่ำย
เอกสำรโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุรำษฎร์
พิมพ์ดีด (2544) 

จ ำกัด 

บริษัท สุรำษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จ ำกัด 

ซ19-2564 
2/3/2564 

2. จ้ำงโครงกำรสนับสนุน
งำนบริหำร งำนนโยบำย 
และงำนสำธำรณูปโภค 

งำน
งบประมำณ 

2,430 2,430 เฉพำะเจำะจง นำยสำโรจน์ พรหม
น้อย 

นำยสำโรจน์ พรหมน้อย จ12-2564 
4/3/2564 

3. จ้ำงโครงกำรบริหำร
สถำนศึกษำ โดยใช้
แผนพัฒนำเป็นเครื่องมือ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

5,986 5,986 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง  

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

บจ15/2564 
4/3/2564 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรบริหำร
สถำนศึกษำ โดยใช้
แผนพัฒนำเป็นเครื่องมือ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

4,950 4,950 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร ์

ซ20-2564 
8/3/2564 

5. จ้ำงซ่อมผ้ำม่ำนโครงกำร
โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

500 500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโตผ้ำม่ำน ร้ำนโตผ้ำม่ำน จ13-2564 
8/3/2564 

 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

6. จ้ำงโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 824 824 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

จ14-2564 
9/3/2564 

7. จ้ำงวัสดุโครงกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกรสู่มือ
อำชีพ 

งำนบุคคล 1,327 1,327 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

จ15-2564 
11/3/2564 

8. จ้ำงโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

จ16-2564 
11/3/2564 

9. จ้ำงโครงกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

1,350 1,350 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

จ17-2564 
11/3/2564 

10. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 650 650 เฉพำะเจำะจง บริษัท หลิงเอก จ ำกัด บริษัท หลิงเอก จ ำกัด ซ21-2564 
15/3/2564 

11. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง 
 

 

บริษัท สุรำษฎร์
พิมพ์ดีด (2544) 

จ ำกัด 

บริษัท สุรำษฎร์พิมพ์ดีด 
(2544) จ ำกัด 

ซ22-2564 
18/3/2564 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

12. จ้ำงเหมำท ำอำหำร
โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี จ18-2564 
23/3/2564 

13. จ้ำงเหมำท ำอำหำร
โครงกำรพัฒนำผู้เรยีน 

งำนวิชำกำร 14,380 14,380 เฉพำะเจำะจง นำงจำมรี บุญอมร นำงจำมรี บุญอมร บจ16/2564 
23/3/2564 

14. จ้ำงโครงกำรสนับสนุน
งำนบริหำร งำนนโยบำย 
และงำนสำธำรณูปโภค 

งำน
งบประมำณ 

150 150 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร ์

จ19-2564 
24/3/2564 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต - 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จ ำกัด บริษัท ทีโอที จ ำกัด บจ17/2564 
1/4/2564 

2. จ้ำงโครงกำรสนับสนุน
งำนบริหำร งำนนโยบำย 
และงำนสำธำรณูปโภค 

งำน
งบประมำณ 

2,540 2,540 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี จ20-2564 
2/4/2564 

3. จ้ำงตัดหญ้ำโครงกำร
โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สงกุล นำยสุชำติ สงกุล จ21-2564 
6/4/2564 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรศึกษำ
แหล่งเรียนรู ้

งำนวิชำกำร 115 115 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์ร้ำนค้ำ สหกรณ์ร้ำนค้ำ ซ23-2564 
8/4/2564 

5. ซื้อวัสดุโครงกำรศึกษำ
แหล่งเรียนรู ้

งำนวิชำกำร 900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งไทยฮง ร้ำนตั้งไทยฮง ซ24-2564 
8/4/2564 

6. ซื้อหนังสือเรยีน - 166,804 166,804 เฉพำะเจำะจง บริษัท นภำพรรณ 
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

บริษัท นภำพรรณ คอม
เพล็กซ์ จ ำกัด 

บซ10/2564 
26/4/2564 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อวัสดุโครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศกึษำ 
แผนปฏิบัติกำร 

งำน
งบประมำณ 

1,820 1,820 เฉพำะเจำะจง นำงสุภำพร เผือกเดช นำงสุภำพร เผือกเดช ซ25-2564 
25/5/2564 

2. ซื้อวัสดุโครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศกึษำ 
แผนปฏิบัติกำร 

งำน
งบประมำณ 

1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง นำงสุภำพร เผือกเดช นำงสุภำพร เผือกเดช ซ26-2564 
27/5/2564 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำงตัดหญ้ำโครงกำร
โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

3,385 3,385 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สงกุล นำยสุชำติ สงกุล จ22-2564 
7/6/2564 

2. จ้ำงซ่อมระบบน้ ำดื่ม งำน
งบประมำณ 

6,200 6,200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งโรจน์ทวีทรัพย์
กำรค้ำ 

ร้ำนรุ่งโรจน์ทวีทรัพย์
กำรค้ำ 

บจ18/2564 
21/6/2564 

3. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง นำงทิพยำ เกิดช่วย นำงทิพยำ เกิดช่วย จ23/2564 
29/6/2564 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำงเหมำท ำอำหำร - 2,540 2,540 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี จ24/2564 
2/7/2564 

2. ซื้อวัสดุโครงกำรยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 35,910 35,910 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บซ11/2564 
6/7/2564 

3. ซื้อวัสดุโครงกำรบริหำร
สถำนศึกษำโดยใช้
แผนพัฒนำเป็นเครื่องมือ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

11,980 11,980 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บซ12/2564 
6/7/2564 

4. จ้ำงตัดหญ้ำโครงกำร
โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สงกุล นำยสุชำติ สงกุล จ25-2564 
19/7/2564 

5. ซื้อวัสดุโครงกำรสนับสนุน
งำนบริหำร งำนนโยบำย 
และงำนสำธำรณูปโภค 

งำน
งบประมำณ 

3,265 3,265 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

ซ27/2564 
29/7/2564 

6. จ้ำงติดตั้งพดัลม งำนบริหำร
ทั่วไป 

19,900 19,900 เฉพำะเจำะจง นำยมำนูญ อ่ ำเลก็ นำยมำนูญ อ่ ำเลก็ บจ19/2564 
29/7/2564 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 

งำนบุคคล 4,080 4,080 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

ซ28/2564 
2/8/2564 

2. ซื้อวัสดุโครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศกึษำ 
แผนปฏิบัติกำร 

งำน
งบประมำณ 

4,060 4,060 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

ซ29/2564 
2/8/2564 

3. ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

งำน
งบประมำณ 

1,635 1,635 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

ซ30/2564 
9/8/2564 

4. จ้ำงปลูกตน้ปำล์ม
โครงกำรโรงเรียนสวย 
ด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

3,400 3,400 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สงกุล นำยสุชำติ สงกุล จ26-2564 
17/7/2564 

5. จ้ำงโครงกำรโรงเรียนสวย 
ด้วยมือเรำ 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ สงกุล นำยสุชำติ สงกุล จ27-2564 
23/7/2564 

6. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ งำน
งบประมำณ 

200 200 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร ์

จ28/2564 
26/8/2564 

 



  แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2564 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ซื้อวัสดุโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล 

งำนกิจกำร
นักเรยีน 

173 173 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิโรรัตน์ บ ำรุง นำงสำวศิโรรัตน์ บ ำรุง ซ31/2564 
3/9/2564 

2. จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ งำน
งบประมำณ 

400 400 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเก็ตแอนด์คิว 
คอมพิวเตอร ์

จ29/2564 
6/9/2564 

3. จ้ำงท ำอำหำร งำน
งบประมำณ 

800 800 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี จ30/2564 
7/9/2564 

4. ซื้อวัสดุโครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ 

- 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บริษัท พ.ศึกษำภัณฑ์ 
เวียงสระ จ ำกัด 

บซ13/2564 
9/9/2564 

5. จ้ำงโครงกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำกำรศกึษำ 
แผนปฏิบัติกำร 

งำน
งบประมำณ 

1,414 1,414 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

จ31/2564 
20/9/2564 

6. จ้ำงโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

งำนวิชำกำร 418 418 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

หจก.สุพจน์ กำรพิมพ์ 
บ้ำนส้อง 

จ32/2564 
21/9/2564 



  แบบ สขร.1 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จดัซื้อหรือ 
จัดจ้ำง 

แผนงำน/
โครงกำร 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และ 

รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

หรือข้อตกลงใน 
กำรซื้อหรือจ้ำง 

7. ซื้อวัสดุโครงกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

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

8. จ้ำงท ำอำหำรพัฒนำครู
และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 

งำนบุคคล 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี นำงอำรีย์ ทิพย์ด ี จ33/2564 
24/9/2564 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านเขาปูน 

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

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  โรงเรียนบ้านเขาปูน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที่ 1340/2560 ลงวันที ่24 สงิหาคม 2560 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุ
ภาครัฐ ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ รวมถึงการจัดท าใน
ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-GP) โรงเรียนบ้านเขาปูน สามารถบริหารจัดการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างใหส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดจนสามารถขับเคลือ่นการจัดการในการจัดซื้อจัดจ้างที่
ตอบสนองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดใหส้่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรบัปรุงและพฒันา
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารภาครฐัที่จะต้องแสดงออกถึงความ
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อ
ภาครัฐ โดยได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดหุรือการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน (รายการ) คิดเป็นรอ้ยละ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน(รายการ) คิดเป็นร้อยละ 
เฉพาะเจาะจง 93 100 

รวม 93 100 
 
ในตารางที่ ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดอืนตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4) 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพสัดุจ านวนรวม 90 รายการ พบว่า โรงเรียนมีการจัดหาพัสด ุ
โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทัง้หมด 
 

ตารางท่ี ๒ แสดงผลรวมของการใช้งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือการจัดหาพสัดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 
เฉพาะเจาะจง 838,700.50 

รวม 838,700.50 
 

 
 



จากตารางที่ ๒ จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรอืการจัดหาพัสดุของโรงเรียน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีจ านวนรวมทัง้สิ้น 838,700.50 บาท โดยงบประมาณที่ใช้ในการจัดซือ้ 
จัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณรวมสงูสุด เป็นการจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้การจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุของโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ผ่านมา 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุไปแลว้ รวมจ านวน 93 รายการ ใช้งบประมาณในการจัดซือ้
จัดจ้างไปทั้งสิ้น 838,700.50 บาท 
 

2. ปัญหาหรอือุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค  
 1. ด้านการบรหิารพสัด ุ 

      - ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การค านวณราคาตามแบบรปูรายการ ต้องปรบั
เปลี่ยนไปด้วย ท าให้ต้องปรบัสญัญาเพิ่มเติม จึงท าใหผ้ลการปฏิบัติงานช้ากว่าก าหนด  

      - การก าหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรปูแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจนขาดไม่
สมบรูณ์ เพียงพอหรือไมเ่หมาะสม เทคโนโลยีมี การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือ
ยกเลกิการผลิต ท าให้การด าเนินการจัดหาหลายครั้ง และมกีารปรับเปลี่ยนแนบท้ายสัญญาจงึเกิดความล่าช้า 

  - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกรณีเรง่ด่วนหรือจัดซื้อจัดจ้างกอ่นขอความเห็นชอบ ท าใหก้ระทบการ
จัดซื้อจัดจ้างที่วางแผนไว้ก่อนเกิดความล่าช้า  

  2. ด้านคณะกรรมการและบุคคลที่รบัผิดชอบ  
     - ด้านบุคลากรประจ างานพสัดุขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านพัสด ุ 
     - บุคลากรมีคาบสอนเยอะ ไม่มเีวลาในการท างานด้านพสัด ุ
ข้อเสนอแนะ 
  1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ เนื่องจากการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การตีความ ภายใต้พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบ กฎกระทรวง และหนงัสอืเวียนทีเ่กี่ยวข้อง  

  2. แนะน าวิธีและแนวทางในการจัดท าขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การ
บรหิาร สัญญา และการบรหิารพสัดุ แก่เจ้าหน้าที่พสัดุและผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดท าขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทัง้ติดตามและเน้นย้ าในส่วนงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 


