
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ไดมี้การจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวน 112           

โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  2,418,895.80  บาท ( สองลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืนแปดพนัแปดร้อยเกา้สิบห้า
บาทแปดสิบสตางค์  ) และโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  ได้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างตามโครงการ
ดงักล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีแนบ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวน
ทั้งส้ิน  112 คร้ัง พบว่า วิธีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีสูงท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 112 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
100 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนคร้ัง จ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวนคร้ัง 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก ยกเลกิโครงการ 

112 112 0  - 
 

 

งบประมาณในภาพรวมท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้ง จ านวน 2,418,895.80 บาท พบวา่ งบประมาณท่ีใชใ้นการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ  2,418,895.80  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

100%

แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนคร้ัง จ าแนกตามวธีิการจดัซ้ือจดัจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

เฉพาะเจาะจง



ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ ( บาท ) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก ยกเลกิโครงการ 

2,418,895.80 2,418,895.80 0 - 
 

 

 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากดั  
- ปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการด าเนินงานใหจ้ดัซ้ือจดัจา้งเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลใหเ้กิด ความ

เส่ียงท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดในการด าเนินการได ้ 

- การสืบราคากลางจากผูมี้อาชีพใชเ้วลานาน เน่ืองจากจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการคน้หาและคิดราคา 
และหน่วยงานไม่มีขอ้มูลราคาคร้ังหลงัสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ  

- การกลัน่กรองการจ าแนกประเภทงบประมาณ ไม่มีผูรั้บผิดชอบการตรวจสอบงบประมาณท่ีจะใช้
วา่ควรเบิกจ่ายจากงบประมาณใด  

- ผูข้ายในจงัหวดัมีจ านวนนอ้ยราย และพสัดุบางรายการไม่มีจ าหน่ายในจงัหวดัตรัง ท าใหร้าคาพสัดุ
ค่อนขา้งสูง  

- ผูรั้บผิดชอบโครงการ เสนอความตอ้งการในการจดัหาพสัดุ แต่แจง้รายละเอียดพสัดุไม่ชดัเจน  

- การเปล่ียนแปลงระเบียบ กฎหมาย เป็นพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ภาครัฐ ฯ  
 

100%

แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนเงนิงบประมาณ จ าแนกตามวธีิการจดัซ้ือจดัจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 2564

เฉพาะเจาะจง



แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2565 
- ประสานงานใหแ้ต่ละกลุ่มงานจดัท าแผนการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามโครงการท่ีตนเอง

รับผิดชอบ และใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน  

- ส่งเสริมเจา้หนา้ท่ี ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมระเบียบ นโยบายเร่งด่วนท่ีออกใหม่ใหล้ะเอียด เพื่อไม่ให้
เกิดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน  

- บนัทึกขอ้มูลราคากลางจากการจดัซ้ือหรือจดัจา้งคร้ังหลงัสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ  
 
 
 
 
                    ( นายพิสิฏฐ์  ขวญัแข ) 
        หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนพปูินสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

ที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซ้ือ/จัด
จ้าง ( บาท ) 

ราคา
กลาง ( 
บาท ) 

วิธีที่จะ
จัดซ้ือหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือ / 
จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
ซ้ือ / จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือ / จ้าง 

1 ซ่อมรถเขน็ขยะ 350 350 เฉพาะเจาะจง ธีระศกัด์ิ ไมแ้กว้ 350 350 ธีระศกัด์ิ ไมแ้กว้ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 01/10/2563 
2 ซ่อมโทรทศัน ์ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ณัฐพรอิเล็กทรอนิกส์ 1,800 1,800 ณัฐพรอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 05/10/2563 
3 ระบบน ้าด่ืม 15,300 15,300 เฉพาะเจาะจง โซเล็กอินเตอร์เนชนัเนล 15,300 15,300 โซเล็กอินเตอร์เนชนัเนล เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 14/10/2563 
4 ซ่อมแซมเคร่ืองเสียง 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง พลชยั โทรทศัน ์ 1,950 1,950 พลชยั โทรทศัน ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 09/10/2563 
5 อุปกรณ์ส านกังาน 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 1,600 1,600 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 07/10/2563 
6 ซ่อมตูน้ ้ าด่ืม 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ไพศาล พิรุณกาญจน์ 9,000 9,000 ไพศาล พิรุณกาญจน์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 12/10/2563 
7 ขนม 809 809 เฉพาะเจาะจง เอกชยั ดิสทริบิวชนั 809 809 เอกชยั ดิสทริบิวชนั เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 15/10/2563 
8 จา้งเหมากั้นตูก้ดน ้า 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ศรพงษ ์สมทรัพย ์ 10,000 10,000 ศรพงษ ์สมทรัพย ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 15/10/2563 
9 อุปกรณ์ส านกังาน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 1,500 1,500 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 03/11/2563 
10 ซ่อมแซมไฟฟ้า 2,555 2,555 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 2,555 2,555 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 13/11/2563 
11 ตดัหญา้สนามฟุตบอล 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 2,500 2,500 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 13/11/2563 
12 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 18,265 18,265 เฉพาะเจาะจง รณภพวงศส์วสัด์ิ 18,265 18,265 รณภพวงศส์วสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 16/11/2563 
13 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง เจริญ ผดุผาด 11,000 11,000 เจริญ ผดุผาด เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 22/11/2563 
14 ค่าจา้งท าแผงไม ้ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง จรัญ จินตุลา 3,500 3,500 จรัญ จินตุลา เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 30/11/2563 
15 อุปกรณ์ท าความสะอาด 4,150 4,150 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 4,150 4,150 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 30/11/2563 
16 อุปกรณ์ส านกังาน 600 600 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 600 600 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 16/12/2563 
17 อุปกรณ์ส านกังาน 970 970 เฉพาะเจาะจง แอดไวซ์ 970 970 แอดไวซ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 15/12/2563 
18 เจลลา้งมือ 500 500 เฉพาะเจาะจง เฟรชมาร์ทพิปูน 500 500 เฟรชมาร์ทพิปูน เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 06/12/2563 



ที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่
จัดซ้ือ/จัด
จ้าง ( บาท ) 

ราคา
กลาง ( 
บาท ) 

วิธีที่จะ
จัดซ้ือหรือ

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือ / 
จ้าง 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลงในการ
ซ้ือ / จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือ / จ้าง 

19 อุปกรณ์ส านกังาน 19,020 19,020 เฉพาะเจาะจง ล้ิมจ่ีเซง้ 19,020 19,020 ล้ิมจ่ีเซง้ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 07/12/2563 
20 ซ่อมเคร่ืองตดัหญา้ 450 450 เฉพาะเจาะจง ชมเพลิน วงศร์าษฏร์ 450 450 ชมเพลิน วงศร์าษฏร์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 09/12/2563 
21 นมเปร้ียว 540 540 เฉพาะเจาะจง เกียรติ ต พิปูน 540 540 เกียรติ ต พิปูน เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 22/12/2563 

22 อุปกรณ์ส านกังาน 405 405 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 405 405 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 22/12/2563 

23 อุปกรณ์ส านกังาน 1,120 1,120 เฉพาะเจาะจง บีทูเอส 1,120 1,120 บีทูเอส เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 20/12/2563 

24 อุปกรณ์ส านกังาน 4,210 4,210 เฉพาะเจาะจง ลกัษณา นนทพล 4,210 4,210 ลกัษณา นนทพล เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 20/12/2563 

25 ไกลโฟเซต 430 430 เฉพาะเจาะจง ครูใหญ่การเกษตร 430 430 ครูใหญ่การเกษตร เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 14/12/2563 

26 เคร่ืองตดัหญา้ 7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง เสรีวสัดุภณัฑ์ 7,900 7,900 เสรีวสัดุภณัฑ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 21/12/2563 
27 ป้ายไวนิล 2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง โดมคอมพิวเตอร์ 2,160 2,160 โดมคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 25/12/2563 

28 อุปกรณ์ส านกังาน 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ศิลป์ประยรู 2,300 2,300 ศิลป์ประยรู เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 25/12/2563 
29 จา้งตดัหญา้สนามฟุตบอล 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ขวญัจิต ธราพร 2,500 2,500 ขวญัจิต ธราพร เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 25/12/2563 
30 หมึกดูโปร 45,335.90 45,335.90 เฉพาะเจาะจง ดูโปร จ ากดั 45,335.90 45,335.90 ดูโปร จ ากดั เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 21/12/2563 
31 ซ่อมแอร์ 17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง นิรันเดช สุขมุทอง 17,500 17,500 นิรันเดช สุขมุทอง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 30/12/2563 
32 ป้ายไวนิล 460 460 เฉพาะเจาะจง บา้นศิลป์ทุ่งสง 460 460 บา้นศิลป์ทุ่งสง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 06/01/2564 
33 กระเชา้ 2,134 2,134 เฉพาะเจาะจง สยามแมค็โคร 2,134 2,134 สยามแมค็โคร เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 07/01/2564 
34 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง เจริญ ผดุผาด 10,000 10,000 เจริญ ผดุผาด เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 15/01/2564 
35 เคร่ืองปรับอากาศ 12,990 12,990 เฉพาะเจาะจง ไทยพฒันา 12,990 12,990 ไทยพฒันา เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 25/01/2564 
36 อุปกรณ์ส านกังาน 2,315 2,315 เฉพาะเจาะจง ล้ิมจ่ีเซง้ 2,315 2,315 ล้ิมจ่ีเซง้ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 23/01/2564 
37 กระดาษถ่ายเอกสาร 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 3,600 3,600 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 28/01/2564 
38 กระดาษถ่ายเอกสาร 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 2,400 2,400 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 25/01/2564 
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39 จา้งเยบ็ถงุขอ้สอบ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง วิไล ภิรมย ์ 2,000 2,000 วิไล ภิรมย ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 26/01/2564 
40 ไมก้วาด 510 510 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 510 510 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 28/01/2564 
41 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ทิฆมัพร จนัทวงศ ์ 6,000 6,000 ทิฆมัพร จนัทวงศ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 22/01/2564 
42 เจลลา้งมือ 1,495 1,495 เฉพาะเจาะจง หริกุลกรุ๊ป 1,495 1,495 หริกุลกรุ๊ป เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 26/01/2564 
43 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 11,467 11,467 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 11,467 11,467 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 21/01/2564 
44 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ประมวล ไปลยั 4,950 4,950 ประมวล ไปลยั เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 28/01/2564 
45 อุปกรณ์ส านกังาน 1,596 1,596 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 1,596 1,596 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 02/02/2564 
46 ซ่อมรถเขน็ขยะ 980 980 เฉพาะเจาะจง เมง้อะหลัย่ยนต ์ 980 980 เมง้อะหลัย่ยนต ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 01/02/2564 
47 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 3,825 3,825 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 3,825 3,825 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 02/02/2564 
48 จา้งไถพรวนดิน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ขวญัจิต ธราพร 1,000 1,000 ขวญัจิต ธราพร เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 02/02/2564 
49 ซ่อมแอร์ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นิรันเดช สุขมุทอง 1,800 1,800 นิรันเดช สุขมุทอง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 03/02/2564 
50 ซ่อมแซมระบบประปา 1,615 1,615 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 1,615 1,615 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 02/02/2564 
51 ซ่อมแซมโทรทศัน ์ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ณัฐพรอิเลก็ทรอนิกส์ 3,500 3,500 ณัฐพรอิเลก็ทรอนิกส์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 04/02/2564 
52 อุปกรณ์ส านกังาน 1,020 1,020 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 1,020 1,020 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 17/02/2564 
53 เขา้เล่มหลกัสูตร 1,305 1,305 เฉพาะเจาะจง สีเงินการพิมพ ์ 1,305 1,305 สีเงินการพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 17/02/2564 
54 กระดาษ A4 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 2,400 2,400 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 20/02/2564 
55 กระดาษ A4 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 3,600 3,600 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 15/02/2564 
56 เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 2,678 2,678 เฉพาะเจาะจง เฟรชมาร์ท พิปูน 2,678 2,678 เฟรชมาร์ท พิปูน เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 29/01/2564 
57 ซ่อมไฟฟ้าประปา 1,057 1,057 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 1,057 1,057 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 22/02/2564 
58 ซ่อมรถตูโ้รงเรียน 10,400 10,400 เฉพาะเจาะจง ท่าโพธ์ยางทอง 10,400 10,400 ท่าโพธ์ยางทอง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 22/02/2564 
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59 ซ่อมซุม้ท่ีนัง่ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง จรัญ จินตุลา 30,000 30,000 จรัญ จินตุลา เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 22/02/2564 
60 ซ่อมเคร่ืองตดัก่ิงไม ้ 580 580 เฉพาะเจาะจง ชมเพลิน วงศร์าษฎร์ 580 580 ชมเพลิน วงศร์าษฎร์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 22/02/2564 
61 ขนม 526 526 เฉพาะเจาะจง เอกชยั จ ากดั 526 526 เอกชยั จ ากดั เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 27/02/2564 
62 โฟม 180 180 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 180 180 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 03/03/2564 
63 ซ่อมไฟฟ้าห้องเรียน 3,445 3,445 เฉพาะเจาะจง ทีพี วิศวกรรม 3,445 3,445 ทีพี วิศวกรรม เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 03/03/2564 
64 อุปกรณ์ส านกังาน 37,052 37,052 เฉพาะเจาะจง ล้ิมจ่ีเซง้ 37,052 37,052 ล้ิมจ่ีเซง้ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 03/03/2564 
65 อุปกรณ์ส านกังาน 19,890 19,890 เฉพาะเจาะจง ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ 19,890 19,890 ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 05/03/2564 
66 อุปกรณ์ส านกังาน 424 424 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 424 424 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 13/03/2564 
67 อุปกรณ์ส านกังาน 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลิงเอก จ ากดั 5,400 5,400 บริษทั หลิงเอก จ ากดั เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 12/03/2564 
68 อุปกรณ์ส านกังาน 174 174 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 174 174 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 03/03/2564 
69 ซ่อมรถตูโ้รงเรียน 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ท่าโพธ์ยางทอง 2,600 2,600 ท่าโพธ์ยางทอง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 18/03/2564 
70 เขม็หมดุ 425 425 เฉพาะเจาะจง ควีนบีอินเตอร์เทรด 425 425 ควีนบีอินเตอร์เทรด เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 23/03/2564 
71 หมึกดูโปร 45,335.90 45,335.90 เฉพาะเจาะจง ดูโปรประเทศไทย 45,335.90 45,335.90 ดูโปรประเทศไทย เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 29/03/2564 
72 อุปกรณ์ส านกังาน 1,540 1,540 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 1,540 1,540 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 31/03/2564 
73 กระเชา้ท่ีระลึก 900 900 เฉพาะเจาะจง เซรามิคจุฬาภรณ์ 900 900 เซรามิคจุฬาภรณ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 17/03/2564 
74 ช่อกุหลาบ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นฤมล 2,400 2,400 นฤมล เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 14/03/2564 
75 อุปกรณ์งานช่าง 1,510 1,510 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 1,510 1,510 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 14/03/2564 
76 ผา้ดิบ 400 400 เฉพาะเจาะจง เจริญพรรณ 400 400 เจริญพรรณ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 14/03/2564 
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77 เขม็กลดัดอกไม ้ 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง MH SHOP 4,500 4,500 MH SHOP เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 14/03/2564 
78 อุปกรณ์ส านกังาน 790 790 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ร้านคา้ 790 790 สหกรณ์ร้านคา้ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 06/03/2564 
79 อุปกรณ์ฝ่ายโสต 240 240 เฉพาะเจาะจง พลชยั โทรทศัน ์ 240 240 พลชยั โทรทศัน ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 25/03/2564 
80 อุปกรณ์ฝ่ายโสต 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง พลชยั โทรทศัน ์ 1,800 1,800 พลชยั โทรทศัน ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 30/03/2564 
81 เช่าเกา้อ้ี 500 500 เฉพาะเจาะจง พรเทพ วงศส์วสัด์ิ 500 500 พรเทพ วงศส์วสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 19/03/2564 
82 ป้ายรับสมคัรนกัเรียน 900 900 เฉพาะเจาะจง โดมคอมพิวเตอร์ 900 900 โดมคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 20/03/2564 
83 เหมารถรับส่ง 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ณัฐศาสตร์ สุทิน 4,000 4,000 ณัฐศาสตร์ สุทิน เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 29/03/2564 
84 ช่อดอกไมเ้ขม็กลดั 275 275 เฉพาะเจาะจง พรภณัฑบิ์วต้ี 275 275 พรภณัฑบิ์วต้ี เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 31/03/2564 

85 กระบอกน ้าร้อน 1,990 1,990 เฉพาะเจาะจง ซีอาร์ โรบินสัน 1,990 1,990 ซีอาร์ โรบินสัน เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 31/03/2564 

86 ลวดเยบ็กระดาษ 248 248 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 248 248 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 02/04/2564 

87 ช่อดอกไมเ้ขม็กลดั 350 350 เฉพาะเจาะจง สุพจน์การพิมพ ์ 350 350 สุพจน์การพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 05/04/2564 
88 อุปกรณ์งานช่าง 2,940 2,940 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 2,940 2,940 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 08/04/2564 

89 หมึกเติม 150 150 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 150 150 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 07/05/2564 

90 อุปกรณ์ต่อพ่วง 4,459 4,459 เฉพาะเจาะจง เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ 4,459 4,459 เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 11/05/2564 

91 โต๊ะนกัเรียนพร้อมเกา้อ้ี 119,000 119,000 เฉพาะเจาะจง บุญน า สุวรรณสุทธ์ิ 119,000 119,000 บุญน า สุวรรณสุทธ์ิ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 24/05/2564 

92 ถุงพลาสติก 1,107 1,107 เฉพาะเจาะจง เฟรชมาร์ทพิปูน 1,107 1,107 เฟรชมาร์ทพิปูน เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 31/05/2564 

93 อาหารเที่ยงอาหารว่าง 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นิรันเดช สุขมุทอง 6,000 6,000 นิรันเดช สุขมุทอง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 14/05/2564 
94 สมุด ปพ.5 13,100 13,100 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพจน์การพิมพ ์ 13,100 13,100 หจก.สุพจน์การพิมพ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 04/06/2564 
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95 ธงตราสัญลกัษณ์ 425 425 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 425 425 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 01/06/2564 
96 อุปกรณ์ส านกังาน 3,530 3,530 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 3,530 3,530 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 02/06/2564 
97 จา้งทาสี 6,335 6,335 เฉพาะเจาะจง ประมวล ไปลยั 6,335 6,335 ประมวล ไปลยั เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 03/06/2564 
98 อุปกรณ์งานช่าง 1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง ครูใหญ่การเกษตร 1,320 1,320 ครูใหญ่การเกษตร เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 08/06/2564 
99 ไมก้วาด 7,774 7,774 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 7,774 7,774 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 07/06/2564 
100 ซ่อมแอร์ 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นิรันเดช สุขมุทอง 7,800 7,800 นิรันเดช สุขมุทอง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 14/06/2564 
101 ตดัหญา้สนามฟุตบอล 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 2,500 2,500 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 14/06/2564 
102 อุปกรณ์ส านกังาน 4,127 4,127 เฉพาะเจาะจง บริษทัออฟฟิสเมท 4,127 4,127 บริษทัออฟฟิสเมท เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 17/06/2564 
103 อุปกรณ์ส านกังาน 295 295 เฉพาะเจาะจง วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ 295 295 วงศส์วสัด์ิครุภณัฑ ์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 16/06/2564 
104 ครุภณัฑด์นตรีสากล 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง ซานตาคอร์สแวร์ 500,000 500,000 ซานตาคอร์สแวร์ เสนอราคาต ่าสุด 1/2564 18/06/2564 
105 หนงัสือเรียน 446,742 446,742 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช 446,742 446,742 หจก.เชวงว่องวาณิช เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 30/06/2564 
106 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 420,000 420,000 เฉพาะเจาะจง เก่งคอมพิวเตอร์ 420,000 420,000 เก่งคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด 2/2564 01/07/2564 
107 อุปกรณ์คณิตศาสตร์ 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง เก่งคอมพิวเตอร์ 400,000 400,000 เก่งคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด 3/2564 01/07/2564 
108 อุปกรณ์ส านกังาน 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง บริษทัเวบ็เซอวิส 3,210 3,210 บริษทัเวบ็เซอวิส เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 04/07/2564 
109 อุปกรณ์ส านกังาน 7,840 7,840 เฉพาะเจาะจง ป.สตาร์เฟอร์นิเจอ 7,840 7,840 ป.สตาร์เฟอร์นิเจอ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 16/07/2564 
110 อุปกรณ์ส านกังาน 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง โดมคอมพิวเตอร์ 1,200 1,200 โดมคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 28/07/2564 
111 ตดัหญา้สนามฟุตบอล 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ห้วยตรีดก่อสร้าง 2,500 2,500 ห้วยตรีดก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 17/07/2564 
112 อุปกรณ์งานช่าง 850 850 เฉพาะเจาะจง ครูใหญ่การเกษตร 850 850 ครูใหญ่การเกษตร เสนอราคาต ่าสุด วงเงินเลก็นอ้ย 08/09/2564 

 รวมทั้งส้ิน 2,418,895.80 2,418,895.80   2,418,895.80 2,418,895.80     


