
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2562   จากการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุฉบับนี้ประกอบข้อมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. จ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 66 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 66 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. จ าแนกวิธีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละการจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน(โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) - - 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - - 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง 66 100 

รวม 66 100 
  จากตารางที่ 1 แสดงร้อยละการจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 66 โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม คือ วิธีการ
เฉพาะเจาะจงจ านวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น ......82....... รายการ ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน(รายการ) คิดเป็นร้อยละ 
การจัดซื้อ 68 82.92 
การจัดจ้าง 14 17.08 

รวม 82 100 
 
 
 
 



 4. จ าแนกการงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงร้อยละการจ าแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    ประจ าปีงบประมาณ 2562 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน (รายการ) คิดเป็นร้อยละ 
การจัดซื้อ 398,513 88.59 
การจัดจ้าง 51,315 11.41 

รวม 449,828 100 
 จากตารางที่ 3 ตารางแสดงร้อยละการจ าแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     
ประจ าปีงบประมาณ 2562 พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงโดยการจัดซื้อ มีวงเงินสูงสุด เป็นเงิน 
จ านวน 398,513 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.59 ของเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีการเฉพาะเจาะจงโดยการจัดซื้อ โดยวิธีการจัดจ้าง เป็นเงิน 51,315 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.41 ของเงิน
งบประมาณในการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง 
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ร้อยละการจ าแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

การจัดซื้อ

การจัดจ้าง



 ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข 
 จากการปฏิบัติงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ในการด าเนินการของงานพัสดุตามระเบียบที่มี
ขั้นตอนกระบวนการก าหนดไว้นั้น ประสบปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุดังนี้ 
 ปัญหา อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
 เนื่องจากการด าเนินงานของงานพัสดุนั้นต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมี ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวง ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องยึดปฏิบัติอย่างถูกต้อง เคร่งคัดนั้น ท าให้การปฏิบัติงานต้อง
มีการศึกษาพรบ. ระเบียบ และกฎกระทรวง อย่างเข้าใจ รอบคอบ และถูกต้องจึงท าให้เกิดความล้าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 
 แนวทางแก้ไข 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษา พรบ. ระเบียบ และกฎกระทรวง อย่างเข้าใจ และถูกต้อง เพ่ือการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เกิดข้อผิดพลาดต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ต.วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 

สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 41 

ล าดับ
ที ่

เลขที่รับ งานที่จัดซ้ือ 
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก 

บาท (บาท)   และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ตกลงซ้ือ โดยสรุป 

1 1/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95           450         450  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่       450  จ าหน่ายโดยตรง 

2 2/2562 ไม้กวาดทางมะพร้าว         1,350       1,350  เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์  บุญแก้ว นายพิทักษ์  บุญแก้ว     1,350  จ าหน่ายโดยตรง 

3 3/2562 ดอกไม้ปลอม           495         495  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทดิลกภัณฑ์ ดี แอนด์ 
ดี พลาซ่า จ ากัด 

บริษัทดิลกภัณฑ์ ดี แอนด์ 
ดี พลาซ่า จ ากัด 

      495  จ าหน่ายโดยตรง 

4 4/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95           450         450  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่       450  จ าหน่ายโดยตรง 

5 5/2562 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์         2,000       2,000  เฉพาะเจาะจง วีระโทรทัศน ์ วีระโทรทัศน ์     2,000  จ าหน่ายโดยตรง 

6 6/2562 แฟ้ม ปากกา ดินสอ         1,381       1,381  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ดิลกภณัฑ์ ดี 
แอนด์ ดี พลาซ่า จ ากดั 

บริษัท ดิลกภณัฑ์ ดี แอนด์ 
ดี พลาซ่า จ ากัด 

    1,381  จ าหน่ายโดยตรง 

7 7/2562 เครื่องส าอาง         1,026       1,026  เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียบิวตี ้ ร้านไอเดียบิวตี ้     1,026  จ าหน่ายโดยตรง 

8 8/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95         1,950       1,950  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่     1,950  จ าหน่ายโดยตรง 

9 9/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95           930         930  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่       930  จ าหน่ายโดยตรง 

10 10/2562 
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
FUJI XEROX 

        3,500       3,500  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็น
เตอร์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 

บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็น
เตอร์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 

    3,500  จ าหน่ายโดยตรง 

11 11/2562 ขนมปังปี๊บ           594         594  เฉพาะเจาะจง จันทร์จีรา  จิอู ๋ จันทร์จีรา  จิอู ๋       594  จ าหน่ายโดยตรง 

12 12/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95         3,230       3,230  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่     3,230  จ าหน่ายโดยตรง 

13 13/2562 เครื่องไทยธรรม         2,000       2,000  เฉพาะเจาะจง ปรีชาสังฆภณัฑ ์ ปรีชาสังฆภณัฑ ์     2,000  จ าหน่ายโดยตรง 



14 14/2562 ผ้ายืด         2,000       2,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท เซวาสโตร์ จ ากดั บริษัท เซวาสโตร์ จ ากดั     2,000  จ าหน่ายโดยตรง 

15 15/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95         2,560       2,560  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่     2,560  จ าหน่ายโดยตรง 

16 16/2562 วัสดุส านักงาน         4,990       4,990  เฉพาะเจาะจง ร้านมิตต์แท ้ ร้านมิตต์แท ้     4,990  จ าหน่ายโดยตรง 

17 17/2562 ป้ายสติกเกอร ์         1,500       1,500  เฉพาะเจาะจง ร้านแดงการพิมพ ์ ร้านแดงการพิมพ ์     1,500  จ าหน่ายโดยตรง 

18 18/2562 
ป้ายโครงการ To be 
number one 

        2,000       2,000  เฉพาะเจาะจง ร้านแดงการพิมพ ์ ร้านแดงการพิมพ ์     2,000  จ าหน่ายโดยตรง 

19 19/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95         3,238       3,238  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่     3,238  จ าหน่ายโดยตรง 

20 20/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95           450         450  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่       450  จ าหน่ายโดยตรง 

21 21/2562 ไม้กวาดทางมะพร้าว         2,000       2,000  เฉพาะเจาะจง นางปิ่น ภูเรืองเดช นางปิ่น ภูเรืองเดช     2,000  จ าหน่ายโดยตรง 

22 22/2562 ขนมแห้งและน้ าดื่ม         1,184       1,184  เฉพาะเจาะจง 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ.(บางมูลนาก) 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
(บางมูลนาก) 

    1,184  จ าหน่ายโดยตรง 

23 23/2562 ไม้อัด           400         400  เฉพาะเจาะจง 
หจก.ที เจ กิจเจรญิ 
(ส านักงานใหญ่) 

หจก.ที เจ กิจเจรญิ 
(ส านักงานใหญ่) 

      400  จ าหน่ายโดยตรง 

24 24/2562 ป้ายไวนิล 3 พะราชิน ี           220         220  เฉพาะเจาะจง อิ่มใจ ดีไซน ์ อิ่มใจ ดีไซน ์       220  จ าหน่ายโดยตรง 

25 25/2562 น้ าดื่ม และน้ าแข็ง           250         250  เฉพาะเจาะจง นายจันทร์  เบ้าทอง นายจันทร์  เบ้าทอง       250  จ าหน่ายโดยตรง 

26 26/2562 เครื่องเย็บกระดาษ         2,129       2,129  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

    2,129  จ าหน่ายโดยตรง 

27 27/2562 ท าเนียบตัวแทนผู้ปกครอง           450         450  เฉพาะเจาะจง ร้านแดงการพิมพ ์ ร้านแดงการพิมพ ์       450  จ าหน่ายโดยตรง 

28 28/2562 printer          1,900       1,900  เฉพาะเจาะจง คอมเฮ้าส ์ คอมเฮ้าส ์     1,900  จ าหน่ายโดยตรง 

29 29/2562 เครื่องสังฆภณัฑ ์         2,000       2,000  เฉพาะเจาะจง ปรีชาสังฆภณัฑ ์ ปรีชาสังฆภณัฑ ์     2,000  จ าหน่ายโดยตรง 

30 30/2562 เห็ดนางฟ้า         1,000       1,000  เฉพาะเจาะจง นายมนัส  ขุนอินทร ์ นายมนัส  ขุนอินทร ์     1,000  จ าหน่ายโดยตรง 



31 31/2562 ป้ายสติกเกอร ์           450         450  เฉพาะเจาะจง ร้านแดงการพิมพ์ ร้านแดงการพิมพ ์       450  จ าหน่ายโดยตรง 

32 32/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95           750         750  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่       750  จ าหน่ายโดยตรง 

33 33/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95         3,000       3,000  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่     3,000  จ าหน่ายโดยตรง 

34 34/2562 วัสดุก่อสร้าง         1,130       1,130  เฉพาะเจาะจง 
หจก.ที เจ กิจเจรญิ 
(ส านักงานใหญ่) 

หจก.ที เจ กิจเจรญิ 
(ส านักงานใหญ่) 

    1,130  จ าหน่ายโดยตรง 

35 35/2562 เครื่องสังฆภณัฑ ์           680         680  เฉพาะเจาะจง ปลื้มมงคลพานิชย ์ ปลื้มมงคลพานิชย ์       680  จ าหน่ายโดยตรง 

36 36/2562 ดอกไมส้ด           470         470  เฉพาะเจาะจง กฤษณาดอกไม้สด กฤษณาดอกไม้สด       470  จ าหน่ายโดยตรง 

37 37/2562 วัสดุส านักงาน         2,000       2,000  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เรียนดี จ ากัด
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เรียนดี จ ากัด
(ส านักงานใหญ่) 

    2,000  จ าหน่ายโดยตรง 

38 38/2562 ป้ายโฟมบอรด์           250         250  เฉพาะเจาะจง ร้านแดงการพิมพ ์ ร้านแดงการพิมพ ์       250  จ าหน่ายโดยตรง 

39 39/2562 
ป้ายไวนิล และป้าย
อะคริลิค 

        1,520       1,520  เฉพาะเจาะจง อิ่มใจ ดีไซน ์ อิ่มใจ ดีไซน ์     1,520  จ าหน่ายโดยตรง 

40 40/2562 ดิน บัวรดน้ าต้นไม ้           129         129  เฉพาะเจาะจง ดงเจริญเมล็ดพันธ์ุ ดงเจริญเมล็ดพันธ์ุ       129  จ าหน่ายโดยตรง 

41 41/2562 วัตถุดิบท าขนม           500         500  เฉพาะเจาะจง กิมง่ีกี ่ กิมง่ีกี ่       500  จ าหน่ายโดยตรง 

42 42/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95         3,100       3,100  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่     3,100  จ าหน่ายโดยตรง 

43 43/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95           450         450  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่       450  จ าหน่ายโดยตรง 

44 44/2562 อุปกรณ์ตดัหญ้า           540         540  เฉพาะเจาะจง 
ร้านเลา้กุยเซ้ง(ส านักงาน
ใหญ่) 

ร้านเลา้กุยเซ้ง(ส านักงาน
ใหญ่) 

      540  จ าหน่ายโดยตรง 

45 45/2562 ฝาโอ่งน้ าดินเผา           400         400  เฉพาะเจาะจง ร้านปิ่นแก้วกระถางทอง ร้านปิ่นแก้วกระถางทอง       400  จ าหน่ายโดยตรง 

46 46/2562 ไกลเซต           400         400  เฉพาะเจาะจง ดงเจริญเมล็ดพันธ์ุ ดงเจริญเมล็ดพันธ์ุ       400  จ าหน่ายโดยตรง 

47 47/2562 รางวัลนักเรยีน         1,140       1,140  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอช บี เค กิจการ
ค้าส่ง จ ากัด 

บริษัท เอช บี เค กิจการค้า
ส่ง จ ากัด 

    1,140  จ าหน่ายโดยตรง 



48 48/2562 เข่งด า         1,000       1,000  เฉพาะเจาะจง ร้านสองนครเครื่องครัว ร้านสองนครเครื่องครัว     1,000  จ าหน่ายโดยตรง 

49 49/2562 วัสดุส านักงาน         2,507       2,507  เฉพาะเจาะจง 
บจก.ดิลกณัฑ์ ดีอแนดด์ี 
พลาซ่า 

บจก.ดิลกณัฑ์ ดีอแนดด์ี 
พลาซ่า 

    2,507  จ าหน่ายโดยตรง 

50 50/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95         3,750       3,750  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่     3,750  จ าหน่ายโดยตรง 

51 51/2562 ส านักงาน         2,350       2,350  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สวัสดีพานิช 
สเตช่ันเนอรี่ จ ากัด 

บริษัท สวัสดีพานิช สเตช่ัน
เนอรี่ จ ากัด 

    2,350  จ าหน่ายโดยตรง 

52 52/2562 เส้นสนาม           150         150  เฉพาะเจาะจง จันทร์จีรา  จิอู ๋ จันทร์จีรา  จิอู ๋       150  จ าหน่ายโดยตรง 

53 53/2562 ป้ายแสดงความยินด ี           920         920  เฉพาะเจาะจง ร้านแดงการพิมพ ์ ร้านแดงการพิมพ ์       920  จ าหน่ายโดยตรง 

54 54/2562 เข็มขันเงิน         1,500       1,500  เฉพาะเจาะจง ห้างกันเองพาณิชย ์ ห้างกันเองพาณิชย์     1,500  จ าหน่ายโดยตรง 

55 55/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95           450         450  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่       450  จ าหน่ายโดยตรง 

56 56/2562 อุปกรณ์สานแก้วน้ า         1,000       1,000  เฉพาะเจาะจง 
นางสาวปัทมา  นิตย์
สุวัฒน ์

นางสาวปัทมา  นิตยส์ุวัฒน์     1,000  จ าหน่ายโดยตรง 

57 57/2562 วัสดุก่อสร้าง         2,932       2,932  เฉพาะเจาะจง 
หจก.ที เจ กิจเจรญิ 
(ส านักงานใหญ่) 

หจก.ที เจ กิจเจรญิ 
(ส านักงานใหญ่) 

    2,932  จ าหน่ายโดยตรง 

58 58/2562 อุปกรณ์ห้องพยาบาล           909         909  เฉพาะเจาะจง 
ดิลกภณัฑ์ ดีแอนด์ดี 
พลาซ่า 

ดิลกภณัฑ์ ดีแอนด์ดี 
พลาซ่า 

      909  จ าหน่ายโดยตรง 

59 59/2562 อุปกรณ์ห้องพยาบาล         1,088       1,088  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท พิษณูโลก บิ๊กซี 
2015 จ ากัด 

บริษัท พิษณูโลก บิ๊กซี 
2015 จ ากัด 

    1,088  จ าหน่ายโดยตรง 

60 60/2562 ขนมบัตเตอร์คุ๊กกี ้           600         600  เฉพาะเจาะจง 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ.(บางมูลนาก) 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
(บางมูลนาก) 

      600  จ าหน่ายโดยตรง 

61 61/2562 วัสดุส านักงาน         1,879       1,879  เฉพาะเจาะจง ร้านมิตต์แท ้ ร้านมิตต์แท ้     1,879  จ าหน่ายโดยตรง 

62 62/2562 น้ ามันแก๊สโซฮอล์95         3,710       3,710  เฉพาะเจาะจง หจก.ภู่อยู ่ หจก.ภู่อยู ่     3,710  จ าหน่ายโดยตรง 



63 egp03/2562 
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การศึกษาร้านมิตต์แท ้

      11,062     11,062  เฉพาะเจาะจง ร้านมิตต์แท ้ ร้านมิตต์แท ้   11,062  จ าหน่ายโดยตรง 

64 egp03/2562 
วัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี 

      12,905     12,905  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเจ กิจ
เจริญ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเจ กิจ
เจริญ 

  12,905  จ าหน่ายโดยตรง 

65 egp04/2562 
ซื้อหนังสือเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1 ถึง ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

     108,000   108,000  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท แพร่บุ๊คส์เอด็ 
จ ำกัด 

บริษัท แพร่บุ๊คส์เอด็ จ ำกัด  108,000  ราคาต่ าสุด 

66 egp05/2562 
ซื้อวัสดุส านักงานหมึกถ่าย
เอกสาร 

      10,500     10,500  เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 

บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็น
เตอร์ จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 

  10,500  จ าหน่ายโดยตรง 

67 egp06/2562 
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การศึกษาร้านมิตต์แท ้

      66,764     66,764  เฉพาะเจาะจง ร้านมิตต์แท ้ ร้านมิตต์แท ้   66,764  จ าหน่ายโดยตรง 

68 egp07/2562 
ซื้อวัสดุในการจดัการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     100,000   100,000  เฉพาะเจาะจง 
บริษัท แพร่บุ๊คส์เอด็ 
จ ำกัด 

บริษัท แพร่บุ๊คส์เอด็ จ ำกัด  100,000  ราคาต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ต.วังง้ิวใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 

สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขต 41 

ล าดับ
ที ่

เลขที่รับ งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่จัด 
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
วิธีจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ที่ตกลง

จ้าง 
โดยสรุป 

1 1/2562 จ้างเหมาท าอาหารว่าง         1,000       1,000  เฉพาะเจาะจง นางล าพ ู ขุนศิริ นางล าพ ู ขุนศิริ     1,000  รับจ้างโดยตรง 

2 2/2562 บริการซ่อมprinter           500         500  เฉพาะเจาะจง พี เค คอมส ์ พี เค คอมส ์       500  รับจ้างโดยตรง 

3 3/2562 เช่าชุด แต่งหน้าท าผม         1,000       1,000  เฉพาะเจาะจง 
เบียบิวตี้ซาลอน&เวดดริ้ง
สตูดโิอ 

เบียบิวตี้ซาลอน&เวดดริ้ง
สตูดโิอ 

    1,000  รับจ้างโดยตรง 

4 4/2562 
จ้างเหมาท าอาหารว่าง
และกลางวัน 

        1,200       1,200  เฉพาะเจาะจง นางสุดสดีา  ประสพกลิ่น นางสุดสดีา  ประสพกลิ่น     1,200  รับจ้างโดยตรง 

5 5/2562 จ้างเข้าเลม่             80          80  เฉพาะเจาะจง ร้านรวิวรรณ ร้านรวิวรรณ         80  รับจ้างโดยตรง 

6 6/2562 
รับ-ส่งนักเรียนอบรมค่าย
คุณธรรม 

        4,000       4,000  เฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ  พรหมทัต นางรุ่งอรุณ  พรหมทัต     4,000  รับจ้างโดยตรง 

7 7/2562 เช่าชุดงานวันภาษาไทย         1,500       1,500  เฉพาะเจาะจง ร้านครูอาร์ต พิษณุโลก ร้านครูอาร์ต พิษณุโลก     1,500  รับจ้างโดยตรง 

8 8/2562 
เข้าเลม่สมดุลงนามถวาย
พระพร 

            45          45  เฉพาะเจาะจง ร้านไหมแก้ว ร้านไหมแก้ว         45  รับจ้างโดยตรง 

9 9/2562 ซักผ้าม่าน           400         400  เฉพาะเจาะจง นางลัดดาวลัย์ ศรีกรัด นางลัดดาวลัย์ ศรีกรัด       400  รับจ้างโดยตรง 

10 10/2562 แต่งหน้านักแสดง         1,000       1,000  เฉพาะเจาะจง นางสาวสายพณิ  นิ่มสังข ์ นางสาวสายพณิ  นิ่มสังข ์     1,000  รับจ้างโดยตรง 

11 11/2562 ป้ายไวนิล           890         890  เฉพาะเจาะจง ร้านแมวทองอิงค์เจ็ท ร้านแมวทองอิงค์เจ็ท       890  รับจ้างโดยตรง 

12 12/2562 บอร์ดกระจก         4,700       4,700  เฉพาะเจาะจง นายสงคราม  ตันบัว นายสงคราม  ตันบัว     4,700  รับจ้างโดยตรง 



13 egp01/2562 
จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับ
อำกำศ(ไม่ประจ ำทำง)
นักเรียนทัศนศึกษำ 

      20,000     20,000  เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  สุขอยู ่ นายมนตรี  สุขอยู ่   20,000  รับจ้างโดยตรง 

14 egp02/2562 
จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำร(ไม่
ประจ ำทำง) เพื่อศึกษำดู
งำนคณะคร ู

      15,000     15,000  เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  จูแจ่ม นายปราโมทย์  จูแจ่ม   15,000  รับจ้างโดยตรง 

 
 


