
แบบ สขร.1 

 แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างหรอืการจดัหาพสัด ุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  

(ชื่อหนว่ยงาน)……โรงเรยีนบา้นขวญัพฒัน.์.......... 

วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึ 30 กนัยายน 2563 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนตลุาคม         
1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ/วัสดุกิจกรรมแข่งทักษะ
ทางวิชาการ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 

910.00 910.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโค้งพันล้าน 
โดยนางนัชชา  

เช่ียวสกุล 

910.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

1/2563 ลวท.1 ต.ค.
2562 

2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/
ยาและเวชภัณฑ์ และป้ายช่ือคล้อง
คอ 

2,580.00 2,580.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านจันทรัตน์เภสัช 2,580.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

2/2563 ลวท.8 ต.ค.
2562 

 เดอืนพฤศจกิายน        
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี)/เต้นท์ลูกเสือ ผ้า
โพลีเอสเตอร์ 10 persons พร้อม
จัดส่ง 

4,650.00 4,650.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เทรดด้ิงไทย 
จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)   

4,650.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

3/2563 ลวท.7 พ.ย.
2562 

4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี)/เต้นท์ลูกเสือ ผ้า
โพลีเอสเตอร์ 10 persons พร้อม
จัดส่ง 

4,650.00 4,650.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เทรดด้ิงไทย 
จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)   

4,650.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

3/2563 ลวท.7 พ.ย.
2562 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดือนพฤศจิกายน        
5 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 

ประการ/วัสดุใช้ในกิจกรรมวันลอย
กระทง 

480.00 480.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศึกษาภัณฑ์ท่า
ชนะ 

480.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

5/2563 ลวท.11 พ.ย.
2562 

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากร/ของท่ีระลึกในการศึกษาดู
งาน รูปพร้อมกรอบ 

760.00 760.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านท่าชนะการ
พิมพ์   

760.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

6/2563 ลวท.11 พ.ย.
2562 

7 โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
นักเรียน/วัสดุกีฬา ไม้และลูก
ปิงปอง 

2,265.00 2,265.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านห้าแยกการ
กีฬา   

2,265.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

7/2563 ลวท.25 พ.ย.
2562 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานบ้านงานครัว 

430.00 430.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน MT 430.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

8/2563 ลวท.26 พ.ย.
2562 

9 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านธัญญารัตน์          
โอเอ 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

9/2563 ลวท.26 พ.ย.
2562 

10 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/กระดาษ
ถ่ายเอกสาร 

3,602.00 3,602.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านธัญญารัตน์          
โอเอ 

3,602.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

10/2563 ลวท.26 พ.ย.
2562 

 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดือนพฤศจิกายน        

11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                     
ลูกเสือ เนตรนารี/ป้ายและธงหมู่
ลูกเสือและเนตรนารี 

1,295.00 1,295.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านไทยวัฒนา
พานิช 

1,295.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

11/2563 ลวท.28 พ.ย.
2562 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานบ้านงานครัว 

855.00 855.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทเตือนใจ 
พาณิชย์ กรุ๊ป 

จ ากัด 

855.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

12/2563 ลวท.28 พ.ย.
2562 

13 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/วัสดุในการจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

480.00 480.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศึกษาภัณฑ์ท่า
ชนะ 

480.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

13/2563 ลวท.28 พ.ย.
2562 

14 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/กรอบรูป รัชกาลท่ี 6 

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านท่าชนะการ
พิมพ์ 

750.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

14/2563 ลวท.28 พ.ย.
2562 

15 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/พวงมาลัย 

150.00 150.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านจิราดอกไม้           
ท่าชนะ 

150.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

15/2563 ลวท.28 พ.ย.
2562 

 เดอืนธนัวาคม        
16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม/วัสดุระบบคอนโทรล
ปั้มบาดาล 

2,100.00 2,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายช านาญ               
โสมกลา 

2,100.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

16/2563 ลวท.9 ธ.ค.
2562 

17 โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย/วัสดุส านักงาน 

3,820.00 3,820.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ว.
เครื่องประดับ 

(ส านักงานใหญ่) 

3,820.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

17/2563 ลวท.12 ธ.ค.
2562 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนธนัวาคม        

18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            
ลูกเสือเนตรนารี/วัสดุท าเสาธงลอย 
(เชือก) 

100.00 100.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเลิศพานิชย์ 
สาขา 3 

100.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

18/2563 ลวท.12 ธ.ค.
2562 

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/ท่อน้ าประปา 

280.00 280.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน MT 280.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

19/2563 ลวท.16 ธ.ค.
2562 

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/ท่อน้ าประปา 

283.00 283.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน MT 283.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

20/2563 ลวท.17 ธ.ค.
2562 

21 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านธัญญารัตน์ โอ
เอ 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

21/2563 ลวท.18 ธ.ค.
2562 

22 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/วัสดุในการจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

170.00 170.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ
พาณิชย์กรุ๊ป จ ากัด 

170.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

22/2563 ลวท.18 ธ.ค.
2562 

23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานช่าง 

300.00 300.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวราธร               
จันทร์สน 

300.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

23/2563 ลวท.25 ธ.ค.
2562 

24 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุใน
การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 

4,580.00 4,580.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ
พาณิชย์กรุ๊ป จ ากัด 

300.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

24/2563 ลวท.25 ธ.ค.
2562 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนธนัวาคม        

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุท่อน้ าประปา 

924.00 924.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหนองนิลวัสดุ 924.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

25/2563 ลวท.25 ธ.ค.
2562 

 เดอืนมกราคม        
26 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศภายในโรงเรียน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์  

1,386.00 1,386.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหนองนิลวัสดุ 1,386.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

26/2563 ลวท.2 ม.ค.
2563 

27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุการเกษตร 

580.00 580.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสวนศิลาแก้ว 580.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

27/2563 ลวท.2 ม.ค.
2563 

28 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/วัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

1,260.00 1,260.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาววรางคณา  
ยังคีรี 

1,260.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

28/2563 ลวท.6 ม.ค.
2563 

29 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/เครื่อง
ส ารองไฟ 

4,800.00 4,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,800.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

29/2563 ลวท.6 ม.ค.
2563 

30 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย/
วัสดุส านักงาน 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 3,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

30/2563 ลวท.6 ม.ค.
2563 

31 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัย/อบ.01 
สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน
ระดับปฐมวัย 

300.00 300.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านไทยวัฒนา
พานิช 

300.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

31/2563 ลวท.15 ม.ค.
2563 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนมกราคม        

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุไฟฟ้า 

355.00 355.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหนองนิลวัสดุ 
(ส านักงานใหญ่) 

355.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

32/2563 ลวท.15 ม.ค.
2563 

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานบ้านงานครัว 

270.00 270.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ
พาณิชย์กรุ๊ป จ ากัด 

270.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

33/2563 ลวท.15 ม.ค.
2563 

34 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัย/วัสดุ
ส านักงาน 

1,918.00 1,918.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ ์ 1,918.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

34/2563 ลวท.20 ม.ค.
2563 

35 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัย/วัสดุ
ส านักงาน 

4,903.00 4,903.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ ์ 4,903.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

34/2563 ลวท.20 ม.ค.
2563 

36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – 
เนตรนารี)/เต็นท์ลูกเสือ 

19,600.00 19,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ ์ 19,600.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

36/2563 ลวท.20 ม.ค.
2563 

37 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านธัญญารัตน์             
โอเอ 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

37/2563 ลวท.20 ม.ค.
2563 

38 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน 

1,555.00 1,555.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านธัญญารัตน์                   
โอเอ 

1,555.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

38/2563 ลวท.20 ม.ค.
2563 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนมกราคม        

39 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กระดาษ 

1,275.00 1,275.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมุสลิมเน็ต 1,275.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

39/2563 ลวท.20 ม.ค.
2563 

40 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กระดาษ 

3,225.00 3,225.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 3,225.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

40/2563 ลวท.20 ม.ค.
2563 

41 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,800.00 4,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,800.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

41/2563 ลวท.20 ม.ค.
2563 

42 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัย/วัสดุ
ส านักงาน 

1,155.00 1,155.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ว.
เครื่องประดับ 

(ส านักงานใหญ่) 

1,155.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

42/2563 ลวท.22 ม.ค.
2563 

43 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุการเกษตร 

270.00 270.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเลิศพานิชย์ 
สาขา 3 

270.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

43/2563 ลวท.23 ม.ค.
2563 

44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานบ้านงานครัว 

980.00 980.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเอ็นที  คลีนนิ่ง 980.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

44/2563 ลวท.29 ม.ค.
2563 

45 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ป้ายไวนิล 

550.00 550.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกราฟฟิคดีใซน์ 
2 

550.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

45/2563 ลวท.29 ม.ค.
2563 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนกมุภาพนัธ ์        

46 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัย/วัสดุ
การศึกษา 

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเรียม รวย 1,200.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

46/2563 ลวท.21 ก.พ.
2563 

 เดอืนมนีาคม        
47 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานบ้านงานครัว 
1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
นายวิเชียร  หนู

ทอง 
1,000.00 เป็นร้านท่ี

ด าเนินกิจการ
โดยตรง 

47/2563 ลวท.6 มี.ค.
2563 

48 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

48/2563 ลวท.11 มี.ค.
2563 

49 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กระดาษ 

630.00 630.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

630.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

49/2563 ลวท.11 มี.ค.
2563 

50 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,842.00 4,842.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านท่าชนะการ
พิมพ์ 

4,842.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

50/2563 ลวท.11 มี.ค.
2563 

51 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/ดอกกุหลาบ 

960.00 960.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านญาดาฟลอรีส 960.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

51/2563 ลวท.16 มี.ค.
2563 

52 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุก่อสร้าง 

246.00 246.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน เอ็มที มาร์ท                246.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

52/2563 ลวท.16 มี.ค.
2563 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนมนีาคม        

53 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุก่อสร้าง 

490.00 490.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

แบงค์แบตเตอรี่ 2 490.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

53/2563 ลวท.16 มี.ค.
2563 

54 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,842.00 4,842.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ ์ 490.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

542563 ลวท.16 มี.ค.
2563 

55 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/ดอกกุหลาบ 

960.00 960.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านญาดาฟลอรีส 960.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

55/2563 ลวท.16 มี.ค.
2563 

56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

4,738.00 4,738.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ที 
คอมพิวเตอร์ 

4,738.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

56/2563 ลวท.19 มี.ค.
2563 

57 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/(ปพ.1 : 
ป)                           

320.00 320.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์            

สกสค. (06) 

320.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

57/2563 ลวท.20 มี.ค.
2563 

 เดอืนพฤษภาคม        
58 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศในโรงเรียน/วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

4,692.00 4,692.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์   4,692.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

58/2563 ลวท.12 พ.ค.
2563 

59 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กระดาษ 

4,221.00 4,221.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์   4,221.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

59/2563 ลวท.12 พ.ค.
2563 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนพฤษภาคม        

60 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,960.00 4,960.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ว. 
เครื่องประดับ 

(ส านักงานใหญ่)  

4,960.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

60/2563 ลวท.12 พ.ค.
2563 

61 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

770.00 770.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ว. 
เครื่องประดับ 

(ส านักงานใหญ่)  

770.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

61/2563 ลวท.12 พ.ค.
2563 

62 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/อลูมิเนียมหน้า
กระเบ้ือง 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน อินเตอร์ 
เฟอร์นิเจอร์ซิต้ี   

4,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

62/2563 ลวท.18 พ.ค.
2563 

63 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/เอกสารเหล็กบาน
เล่ือน 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน อินเตอร์ 
เฟอร์นิเจอร์ซิต้ี   

4,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

63/2563 ลวท.18 พ.ค.
2563 

 เดอืนมถินุายน        
64 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 
2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท ธัญญารัตน์ 

โอเอ. จ ากัด 
2,000.00 เป็นร้านท่ี

ด าเนินกิจการ
โดยตรง 

64/2563 ลวท.1 มิ.ย.
2563 

65 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/กระดาษ 

2,430.00 2,430.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,430.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

65/2563 ลวท.1 มิ.ย.
2563 

66 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ. จ ากัด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

66/2563 ลวท.1 มิ.ย.
2563 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนมถินุายน        

67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กระดาษ 4,221.00 4,221.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,221.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

67/2563 ลวท.1 มิ.ย.
2563 

68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

4,167.00 4,167.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ
พาณิย์กรุ๊ป จ ากัด 
(สาขาหนองนิล) 

4,167.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

68/2563 ลวท.11 มิ.ย.
2563 

69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

2,144.00 2,144.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหนองนิลวัสดุ 
(ส านักงานใหญ่)   

2,144.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

69/2563 ลวท.11 มิ.ย.
2563 

70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

1,940.00 1,940.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหนองนิลวัสดุ 
(ส านักงานใหญ่)   

1,940.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

70/2563 ลวท.11 มิ.ย.
2563 

71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

635.00 635.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสัมปัง ค้าวัสดุ   635.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

71/2563 ลวท.12 มิ.ย.
2563 

72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-
19)/เครื่องวัดอุณหภูม ิ

1,800.00 1,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโปร-ดรัก   1,800.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

72/2563 ลวท.12 มิ.ย.
2563 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนมถินุายน        

73 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

979.00 979.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 979.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

73/2563 ลวท.12 มิ.ย.
2563 

74 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุก่อสร้าง 

270.00 270.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสัมปัง ค้าวัสดุ 270.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

74/2563 ลวท.22 มิ.ย.
2563 

75 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุก่อสร้าง 

550.00 550.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหนองนิลวัสดุ 
(ส านักงานใหญ่) 

550.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

75/2563 ลวท.23 มิ.ย.
2563 

76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-
19)/เครื่องวัดอุณหภูม/ิหน้ากาก
อนามัย 

2,880.00 2,880.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเบญจรัตน์   2,880.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

76/2563 ลวท.23 มิ.ย.
2563 

77 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/หินเกล็ด 

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสุมาลี  เขื่อน
โยธา 

3,500.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

77/2563 ลวท.23 มิ.ย.
2563 

78 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/กล่องฝา     
ล็อค 

356.00 356.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ 
พาณิชย์ กรุ๊ป   

356.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

78/2563 ลวท.23 มิ.ย.
2563 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนมถินุายน        

79 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,635.00 4,635.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ ์ 4,635.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

79/2563 ลวท.24 มิ.ย.
2563 

80 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

4,335.00 4,335.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ ์ 4,335.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

80/2563 ลวท.24 มิ.ย.
2563 

 เดอืนกรกฎาคม        
81 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานบ้านงานครัว 
1,096.00 1,096.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท เตือนใจ 
พาณิชย์ กรุ๊ป 

จ ากัด (สาขาไชยา) 

1,096.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

81/2563 ลวท.8 ก.ค.
2563 

82 โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน/ป้ายไวนิลมาตรการ
ป้องกันการระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด 2019   

480.00 480.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน กราฟฟิคดีไซน์ 
2 

480.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

82/2563 ลวท.8 ก.ค.
2563 

83 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00   2,000.00   เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ จ ากัด 

2,000.00   เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

83/2563 ลวท.9 ก.ค.
2563 

84 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ (ปพ.5)  (ปพ.8) (อบ.01) 
(อบ.02)     

4,790.00 4,790.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บัณฑิตไทย 
จ ากัด 

4,790.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

84/2563 ลวท.9 ก.ค.
2563 

85 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/ผ้าแพรตกแต่งสถานท่ี
วันท่ี 28 กรกฎาคม 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ย่งสิกพานิช 2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

85/2563 ลวท.10 ก.ค.
2563 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนกรกฎาคม        

86 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/วัสดุส านักงาน 

1,947.00 1,947.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที  
คอมพิวเตอร์   

1,947.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

86/2563 ลวท.10 ก.ค.
2563 

87 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/น้ ามันเบนซิน 

304.00 304.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางนิพร  หวาน
สนิท 

304.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

87/2563 ลวท.15 ก.ค.
2563 

88 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุการเกษตร 

970.00 970.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเลิศพาณิชย์  
สาขา 3 

970.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

88/2563 ลวท.15 ก.ค.
2563 

89 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00   2,000.00   เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ จ ากัด 

2,000.00   เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

89/2563 ลวท.16 ก.ค.
2563 

90 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/ปะกับเครื่องตัดหญ้า 

180.00 180.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพี่เณรเครื่องตัด
หญ้า   

180.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

90/2563 ลวท.16 ก.ค.
2563 

 เดอืนสงิหาคม        
91 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม/อิฐบล็อกประสาน   
2,760.00 2,760.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านไชยาอิฐบล็อก

ประสาน   
2,760.00 เป็นร้านท่ี

ด าเนินกิจการ
โดยตรง 

91/2563 ลวท.16 ส.ค.
2563 

92 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/วัสดุตกแต่ง                  
สถานท่ีในการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 

2,010.00 2,010.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน C FASHION 2,010.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

92/2563 ลวท.17 ส.ค.
2563 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนสงิหาคม        

93 โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย/ส่ือการเรียนการ
สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

590.00 590.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวภคณัฐ  
ชาครบัณฑิต   

590.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

93/2563 ลวท.17 ส.ค.
2563 

94 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง/วัสดุ
ส าหรับการจัดท าผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมส่ิงแวดล้อม 

738.00 738.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ 
พาณิชย์ กรุ๊ป 

จ ากัด   

738.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

94/2563 ลวท.18 ส.ค.
2563 

95 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

1,030.00 1,030.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ว.
เครื่องประดับ 

(ส านักงานใหญ่)   

1,030.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

95/2563 ลวท.19 ส.ค.
2563 

96 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/ชุดแผงโซลล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ 

950.00 950.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เจ.พี.ได
มอนด์ กรุ๊ป จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)    

950.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

96/2563 ลวท.28 ส.ค.
2563 

 เดอืนกนัยายน        
97 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง/วัสดุ

ส าหรับการจัดท าผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมส่ิงแวดล้อม 
   

205.00 205.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เตือนใจ 
พาณิชย์ กรุ๊ป 

จ ากัด   

205.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

97/2563 ลวท.1 ก.ย.
2563 

98 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00   2,000.00   เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ จ ากัด 

2,000.00   เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

98/2563 ลวท.2 ก.ย.
2563 

 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนกนัยายน        

99 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/วัสดุงานฝ้า                     
งานหน้าต่าง และงานประตูรั้ว 

2,425.00 2,425.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์ 2,425.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

99/2563 ลวท.8 ก.ย.
2563 

100 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/วัสดุใน
จัดพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศภายใน
ส านักงาน 

3,273.00 3,273.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 3,273.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

100/2563 ลวท.8 ก.ย.
2563 

101 โครงการส่งเสริมค่านิยม12 
ประการ/ผ้าปูโต๊ะ 

4,680.00 4,680.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,680.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

101/2563 ลวท.11 ก.ย.
2563 

102 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/วัสดุส านักงาน 

3,720.00 3,720.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 3,720.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

102/2563 ลวท.14 ก.ย.
2563 

103 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/วัสดุภายในส านักงาน 

1,069.00 1,069.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ ์ 1,069.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

103/2563 ลวท.15 ก.ย.
2563 

104 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/วัสดุภายในส านักงาน 

3,359.00 3,359.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัฒนภัณฑ ์ 3,359.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

104/2563 ลวท.15 ก.ย.
2563 

105 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย/
วัสดุท่ีใช้ในการจัดการเรียน          
การสอนระดับปฐมวัย 

1,736.00 1,736.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศึกษาภัณฑ์ท่า
ชนะ 

1,736.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

105/2563 ลวท.16 ก.ย.
2563 

 



ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนกนัยายน        

106 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/วัสดุภายในส านักงาน 

1,704.00 1,704.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศึกษาภัณฑ์ท่า
ชนะ 

1,704.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

106/2563 ลวท.16 ก.ย.
2563 

107 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/ตลับหมึก 

2,000.00   2,000.00   เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ธัญญารัตน์ 
โอเอ จ ากัด 

2,000.00   เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

107/2563 ลวท.21 ก.ย.
2563 

สรุปยอดเงินการจัดซื้อประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 228,325 บาท 
(สองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างหรอืการจดัหาพสัด ุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  

(ชื่อหนว่ยงาน)……โรงเรยีนบา้นขวญัพฒัน.์.......... 

วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึ 30 กนัยายน 2563 

งานจัดจา้ง 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนตลุาคม        
1 จ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000.00 บาท/

เดือน 
9,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวดรัลรัตน์  

ขุนนุ้ย 
9,000.00 เป็นร้านท่ี

ด าเนินกิจการ
โดยตรง 

1/2563 ลวท.1 ต.ค.
2562 **งานจ้างเหมา

บริการธุรการโรงเรียน** 
2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/

จ้างน าคณะครูและนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี ณ วัดมหาธาตุ   
วชิรมงคล สุสานหอย 75 ล้านปี
และสวรรค์ช้ันเจ็ด จังหวัดกระบี่ 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายจารึก               
รื่นพานิช 

12,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

2/2563 ลวท.1 ต.ค.
2562 

3 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/
จ้างน าคณะครูและนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี ณ วัดมหาธาตุ   
วชิรมงคล สุสานหอย 75 ล้านปี
และสวรรค์ช้ันเจ็ด จังหวัดกระบี่ 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมโนชน์             
เพ็ญสวัสด์ิ 

12,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

3/2563 ลวท.1 ต.ค.
2562 

 



 

 

 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนตลุาคม        
4 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/

จ้างน าคณะครูและนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี ณ วัดมหาธาตุ   
วชิรมงคล สุสานหอย 75 ล้านปี
และสวรรค์ช้ันเจ็ด จังหวัดกระบี่ 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเจษฎาพจน์  
รื่นพานิช 

12,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

4/2563 ลวท.1 ต.ค.
2562 

5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/
จ้างจัดท าอาหารกลางวัน(ข้าว
กล่อง) ในการไปทัศนศึกษานอก
สถานท่ี ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล 
สุสานหอย 75 ล้านปีและสวรรค์ช้ัน
เจ็ด จังหวัดกระบี ่

6,280.00 6,280.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสวาท  พรหม
จันทร์ 

6,280.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

5/2563 ลวท.1 ต.ค.
2562 

6 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/
จ้างจัดท าอาหารว่างในการไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี ณ วัดมหาธาตุว
ชิรมงคล สุสานหอย 75 ล้านปีและ
สวรรค์ช้ันเจ็ด จังหวัดกระบี่ 

3,140.00 3,140.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสวาท  พรหม
จันทร์ 

3,140.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

6/2563 ลวท.1 ต.ค.
2562 

 

 



 

 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         
7 สัญญาเช่าอินเทอร์เน็ต 2,000.00/เดือน 2,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)  
2,000.00 เป็นร้านท่ี

ด าเนินกิจการ
โดยตรง 

7/2563 ลวท.1 ต.ค.
2562**สัญญาเช่า

อินเทอร์เน็ต งบจาก 
สพป.สฎ เขต 2 

 เดอืนพฤศจกิายน        
8 เงินจากการจัดสรรงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา/
จ้างท าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน โรงเรียนบ้านขวัญพฒัน์ 
จ านวน 154 คน 

154,000 154,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสวาท              
พรหมจันทร์ 

154,000 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

8/2563 ลวท.1 พ.ย.
2562 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/จ้าง เหมาบริการตัด
หญ้าหน้าโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียน 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายนรงค์  นาก
ขาว 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

9/2563 ลวท.1 พ.ย.
2562 

10 โครงการส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากร/จ้างรถรับ-ส่ง คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ไปศึกษาดู
งาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายภูวไนย                
บุญเกียรติ 

4,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

10/2563 ลวท.11 พ.ย.
2562 

 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         
 เดอืนพฤศจกิายน        

11 โครงการส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากร/จ้างรถรับ-ส่ง คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ไปศึกษาดู
งาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายภูวไนย                
บุญเกียรติ 

4,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

11/2563 ลวท.11 พ.ย.
2562 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/จ้างเหมารถรับ-ส่ง คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ไปเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิ
รวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 
2562ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตง
อ่อนเผดิมวิทยา) และ โรงเรียน
เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 จังหวัด              
สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 25 -26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวัชรพงษ์      
ทองสุด 

1,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

12/2563 ลวท.21 พ.ย.
2562 

 

 

 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
         
 เดอืนพฤศจกิายน        

13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/จ้างเหมารถรับ-ส่ง คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ไปเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วชิ
รวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 
2562 ณ ห้องสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
สุราษฎร์ธานี วันท่ี 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 

400.00 400.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอาทิตย์              
แพชนะ 

400.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

13/2563 ลวท.21 พ.ย.
2562 

 เดอืนธนัวาคม        
14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม/จ้างเหมาบริการตัด
หญ้าสนามหญ้าหน้าโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียน 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอาทิตย์              
แพชนะ 

2,500.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

14/2563 ลวท.18 ธ.ค.
2562 

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/จ้างเหมาบริการก าจัด
ส่ิงปฏิกูล (ดูดส้วม) 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวิโรจน์  ครุฑ
อ้วน 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

15/2563 ลวท.19 ธ.ค.
2562 

 

 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนมกราคม        

16 จ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000.00 บาท/
เดือน 

9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวดรัลรัตน์  
ขุนนุ้ย 

9,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

16/2563 ลวท.1 ม.ค.
2563 **งานจ้างเหมา

บริการธุรการโรงเรียน** 
17 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ/จ้างเหมาท าอาหารว่าง
นักเรียน ค่ายติวเข้ม O-NET ป.6 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสวาท              
พรหมจันทร์ 

4,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

17/2563 ลวท.1 ม.ค.
2563 

18 เงินจากการจัดสรรงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา/
จ้างท าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน โรงเรียนบ้านขวัญพฒัน์ 
จ านวน 154 คน 

154,000 154,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสวาท              
พรหมจันทร์ 

154,000 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

18/2563 ลวท.20 ม.ค.
2563 

 เดอืนกมุภาพนัธ ์        
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/จ้างเหมา

ท าอาหารส าหรับลูกเสือ - เนตร
นารี        

7,600.00 7,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสวาท  พรหม
จันทร์ 

7,600.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

19/2563 ลวท.3 ก.พ.
2563 

20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/จัดจ้าง 
ยานพาหนะรับ – ส่ง ลูกเสือและ
เนตรนารี  กิจกรรมการเดิน
ทางไกล และเข้าค่ายพักแรม  ณ  
ค่ายลูกเสือช่ัวคราวบ้านปากน้ าท่า
ม่วง (จ านวน 5 คัน คันละ 1 เท่ียว
ไปกลับ) 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสัญญา  เต็ง
ทอง 
นายครรชิต  จีนจ้ิว 
นางสาวดรัลรัตน์  
ขุนนุ้ยนายกิจติพงษ์  
หิ้มทองนางสาว
ราตรี  ไทยเอียด 

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

20/2563 ลวท.3 ก.พ.
2563 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนกมุภาพนัธ ์        

21 จ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000.00 บาท/
เดือน 

9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวดรัลรัตน์  
ขุนนุ้ย 

9,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

21/2563 ลวท.3 ก.พ.
2563 **งานจ้างเหมา

บริการธุรการโรงเรียน** 
22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม/จ้างซ่อมแซมประตูรั้ว
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน ์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทิม  บุญดล 1,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

22/2563 ลวท.21 ก.พ.
2563 

23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/จ้างปรับปรุงทาง
ระบายน้ าหน้าอาคารเรียน 

2,800.00 2,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบรรจบ  คงด า 2,800.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

23/2563 ลวท.21 ก.พ.
2563 

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/จ้างเหมาบริการตัด
หญ้าสนามหน้าโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียน 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอาทิตย์  แพ
ชนะ 

2,500.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

24/2563 ลวท.24 ก.พ.
2563 

 เดอืนมนีาคม        
25 โครงการพัฒนาและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/จ้างจัดท า
ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปี
การศึกษา 2562 

1,186.00 1,186.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมุสลิมเน็ต 1,186.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

25/2563 ลวท.3 มี.ค.
2563 

 

 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนมนีาคม        

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/จ้างจัดท าอักษรสแตน
เลสทองทดแทนตัวอักษรป้ายช่ือ
โรงเรียนท่ีช ารุด 

900.00 900.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอักษรโลหะ
โฆษณา 

900.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

26/2563 ลวท.6 มี.ค.
2563 

27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/จ้างจัดท าป้ายโรงเรียน
วิถีพุทธ 

4,450.00 4,450.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกราฟฟิคดีไซน์ 
2 

4,450.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

27/2563 ลวท.6 มี.ค.
2563 

28 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/จ้างจัดท าป้ายไวนิล งาน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ช้ัน ป.6 

550.00 550.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกราฟฟิคดีไซน์ 
2 

550.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

28/2563 ลวท.6 มี.ค.
2563 

29 จ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000.00 บาท/
เดือน 

9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวดรัลรัตน์  
ขุนนุ้ย 

9,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

29/2563 ลวท.6 มี.ค.
2563 **งานจ้างเหมา

บริการธุรการโรงเรียน** 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/จ้าง

ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4,500.00 4,500.00 เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านที คอมพิวเตอร์ 4,500.00 เป็นร้านท่ี

ด าเนินกิจการ
โดยตรง 

30/2563 ลวท.13 มี.ค.
2563 

31 จ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีต
เอนกประสงค์ 
 
 
 
 

19,600.00 19,600.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมนตรี              
ทองเพชร 

19,600.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

31/2563 ลวท.1 เม.ษ.
2563 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนพฤษภาคม        

32 สัญญาเช่าอินเทอร์เน็ต 2,000.00/เดือน 2,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)  

2,000.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

32/2563 ลวท.1 พ.ค.
2563**สัญญาเช่า

อินเทอร์เน็ต งบจาก 
สพป.สฎ เขต 2 

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม/จ้างเหมาขุดดินและ
วางท่อระบายน้ าหน้าอาคารเรียน          

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประจบ  เขียว
ค้างพลู 

3,500.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

33/2563 ลวท.15 พ.ค.
2563 

 เดอืนมถินุายน        
34 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม/จ้างเหมาบริการตัด
หญ้าสนามหน้าโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียน 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอาทิตย์               
แพชนะ 

2,500.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

34/2563 ลวท.10 มิ.ย.
2563 

35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในโรงเรียน/จ้าง
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1,250.00 1,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านที คอมพิวเตอร์ 1,250.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

35/2563 ลวท.10 มิ.ย.
2563 

36 เงินจากการจัดสรรงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา/
จ้างท าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน โรงเรียนบ้านขวัญพฒัน์ 
จ านวน 154 คน 

154,000 154,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสวาท              
พรหมจันทร์ 

154,000 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

36/2563 ลวท.10 มิ.ย.
2563 

 

 



 

ล าดบั
ที ่

งานทีจ่ัดซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซือ้/จดั
จา้ง 

(บาท) 

ราคากลาง (บาท) วิธซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผูเ้สนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก
โดยสรปุ 

เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอื

จา้ง 
 เดอืนกรกฎาคม        

37 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ/จ้างจัดท าป้ายไวนิล เพื่อ
ใช้ส าหรับการตกแต่งสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมการต้อนรับ
บุคคลภายนอก 

480.00 480.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกราฟฟิคดีไซน์ 
2 

480.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

37/2563 ลวท.15 ก.ค.
2563 

 เดอืนสงิหาคม        
38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม/จ้างเหมาบริการตัด
หญ้าสนามหน้าโรงเรียนและบริเวณ
โรงเรียน 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

นายอาทิตย์  แพ
ชนะ 

2,500.00 เป็นร้านท่ี
ด าเนินกิจการ

โดยตรง 

38/2563 ลวท.15 ก.ค.
2563 

สรุปยอดเงินการจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
(รวมค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนท่ีได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนต าบล , ค่าเช่า

อินเทอร์เน็ต , ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน) 

624,636 บาท 
(หกแสนสองหมื่นหกร้อยสามสิบหกบาท) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

งานพัสดุ โรงเรียนบ้านขวัญพัฒนไ์ด้จัดท ารายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมท้ังการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นข้อมูลแสดงความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ท้ังนี้ในปีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563) ท่ีผ่านมาโรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยจ าแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังตารางดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี1แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จ านวน (รายการ) คิดเป็นร้อยละ 

วธิกีารจัดหา จัดซือ้ คิดเปน็รอ้ยละ จัดจ้าง คิดเปน็รอ้ยละ 
ประกาศเชญิชวนทัว่ไป 0 0 0 0 

วธิคีัดเลอืก 0 0 0 0 
วธิเีฉพาะเจาะจง 107 73.80 38 26.20 

 

จากตารางท่ี 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนกันยายน 2562– กันยายน 2563) โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุจ านวนรวม 145 
ครั้ง แยกเป็น จัดซื้อ 73.80 เปอร์เซ็นต์ และจัดจ้าง 26.20 เปอร์เซ็นต์ และ พบว่า โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมด เนื่องจาก
วงเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



 

ตารางท่ี 2 แสดงผลรวมของการใช้งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วธิกีารจัดซือ้/จดัจ้าง งบประมาณ 
ประกาศเชญิชวนทัว่ไป 0 

วธิคีัดเลอืก 0 
วธิเีฉพาะเจาะจง 852,961 บาท 

รวม 852,961 บาท 
 

จากตารางท่ี 2 จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 
852,961.00 บาท โดยงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณรวมสูงสุด เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ท้ังนี้การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุของโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปญัหาอปุสรรค/ขอ้จ ากัดและแนวทางแกไ้ข 

ในการด าเนินการจัดหาพัสดุเนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ตาม           
ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ท้ังนี้ท่ีผ่านมา 

งานพัสดุมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในสถานศึกษามีความรู้ ความช านาญใน การด าเนินงานตาม พรบ.ฯ หรือระเบียบ                                 
ของกระทรวงการคลังยังไม่แม่นย า จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาพัสดุ 

2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนมีอัตราก าลังจ านวนจ ากัด ซึ่งส่งผลให้บางครั้งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การอนุมัติวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าท าให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับช่วงระยะเวลาท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

แนวทางแกไ้ข 

1. โรงเรียนได้มีการจัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ พร้อมเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ                  
ในสถานศึกษา เพื่อให้ได้ทราบและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2. โรงเรียนได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการก ากับ และควบคุมให้ผู้ปฏิบติังานด าเนินการได้ตามกรอบเวลา             
ท่ีก าหนด 

3. ในการจัดสรรงบประมาณควรมีช่วงระยะเวลาให้ด าเนินการตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเหมาะสม 

*************************************************************************************************************************************************  

 


