
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายป ี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนหลักเมอืงมหาสารคาม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 

ล าดับ รายการ วงเงินใน
การจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ชื่อห้างร้าน
หรือบริษัทท่ี
จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

วันที่ของสัญญาใน
การจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

หมายเหตุ 

รายการจัดซื้อ รายการจัดจ้าง 

๑ พานพุ่มดอกไม้ - ๒,๕๖๐ ถ.สุขกวี ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

ใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

๒ เวชภัณฑ์ยา - ๕,๔๐๐ เภสัชกรชูศักดิ์ 
จ ากัด 

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ใช้ในงาน
อนามัยโรงเรียน 

๓ น  ายาล้าง
ห้องน  า 

- ๔,๒๐๐ อภิรตาพา
นิชย์ 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ใช้ในงาน
งบประมาณ 

๔ - หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร 

๙,๐๐๐ บริษัทแอดไวซ์
บรบือ จ ากัด 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ใช้ในงาน
วิชาการ 

รวม ๒๑,๑๖๐ 
สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายปี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 

ล าดับ รายการ วงเงินใน
การจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ชื่อห้างร้าน
หรือบริษัทท่ี
จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

วันที่ของสัญญาใน
การจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

หมายเหตุ 

รายการจัดซื้อ รายการจัดจ้าง 

๑ - เต้นท์ ๑,๐๐๐ นายฉัตรชัย 
จ าเริญสาย 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

๒ เครื่องดนตรี
แซ็คโซโฟน 

- ๑๙,๙๐๐ สยามวานิชย์ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ใช้ในงาน
วิชาการ 

๓ - เหมารถยนต์น า
นักเรียนไป
กิจกรรมเดิน

ทางไกลเข้าค่าย
พักแรม 

๓๐,๐๐๐ นายสุกิจ  ค า
เพ็ชร 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

๔ - ซ่อมตู้ขยายและ
แอมป์ 

๔,๗๐๐ ประยุทธ T.V. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

๕ น  าดื่มยางนา - ๑๙,๒๐๐ น  าดื่มยางนา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ใช้ในงาน
วิชาการ 

๖ น  ายาล้าง
ห้องน  า 

- ๓,๑๐๐ คลีนนิ่ง 
ซุปเปอร์คลีน 

๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

ใช้ในงาน
งบประมาณ 

๗ วัตถุดิบ
ประกอบอาหาร 

- ๑๐๐,๐๐๐ ร้านปิยาอร ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

ใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

๘ - แต่งหน้างาน
เปิดบ้าน
วิชาการ 

๔,๐๐๐ นายธวัชชัย 
นวลสีขาว 

๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ใช้ในงาน
วิชาการ 

๙ แก๊สหุงต้มเพ่ือ
ประกอบอาหาร 

- ๕,๑๒๐ เอ็น.พี.แก๊ส 
สาขา

มหาสารคาม 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ใช้ในงาน
โครงการอาหาร

กลางวัน 
๑๐ - ป้ายไวนิลรับ

สมัครนักเรียน 
๖,๒๑๐ ร้านคุณทอม  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ใช้ในงานบริหาร

ทั่วไป 
๑๑ เครื่องพิมพ์

ส าเนาระบบ
ดิจิทัล 

 ๙๖,๐๐๐ บริษัท ริโซ่ 
(ประเทศไทย)

จ ากัด 

๑ เมษายน ๒๕๖๒ ใช้ในงาน
โครงงานพัฒนา

งานวิชาการ 
๑๒ สื่อวัสดุ

การศึกษา 
- ๙๙,๘๑๐ วัฒนาเครื่อง

เขียน 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ใช้ในงาน

วิชาการ 



 

ล าดับ รายการ วงเงินใน
การจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ชื่อห้างร้าน
หรือบริษัทท่ี
จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

วันที่ของสัญญาใน
การจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

หมายเหตุ 

รายการจัดซื้อ รายการจัดจ้าง 

๑๓ วัสดุซ่อมแซม - ๑๐,๑๙๑ วัฒนาเครื่อง
เขียน 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

๑๔ ผ้าประดับ - ๘,๘๐๐ เสาร์ค้าผ้า ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

ใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป 

รวม ๔๐๘,๐๓๑ 
สี่แสนแปดพันสามสิบเอ็ดบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 

ล าดับ รายการ วงเงินใน
การจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ชื่อห้างร้าน
หรือบริษัทท่ี
จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

วันที่ของสัญญาใน
การจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

หมายเหตุ 

รายการจัดซื้อ รายการจัดจ้าง 

๑ ซื อหนังสือเรียน
ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โดย

วิธีการคัดเลือก 

- ๘๗๓,๔๒๓ บริษัทบิ๊กบุ๊ค
101 จ ากัด 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ใช้ในงาน
วิชาการ 

๒ ซื อครุภัณฑ์
ห้องสมุด โดย

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

- ๓๔๓,๖๐๐ มุ่งม่ัน-ธุรกิจ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ใช้ในงาน
วิชาการ 

๓ ซื อหนังสือเรียน
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ รอบท่ี 
๒ โดยวิธีการ

คัดเลือก 

- ๕๘๙,๑๖๘ บริษัท
ขอนแกน่ คลัง
นานาธรรม 

จ ากัด 

๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ใช้ในงาน
วิชาการ 

รวม ๑,๘๐๖,๑๙๑ 
หนึ่งล้านแปดแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน 

 


