
รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการพัฒนา

ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

1. ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงาน

ภาครัฐที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนาระกบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนมหรรณพาราม  ได้ดำเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้าง  113  โครงการ เป็นเงิน 3,090,220 บาท   

2. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนมหรรณพาราม  
ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวมทั้งสิ้น  จำนวน 115  โครงการ  พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด   คือ วิธี
เฉพาะเจาะจง  จำนวน 114 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 99.13  และวิธีคัดเลือก จำนวน  1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.87   
 
ตารางแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
จำนวนโครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศเชิญชวน 

e-bidding 
คัดเลือก เฉพาะเจาะจง 

113 - 1 112 
ร้อยละ - 0.87 99.13 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนมหรรณพาราม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,855,880.50

พบว่า งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,143,854.74 บาท พบว่า งบประมาณในการจัดซื้อจัดจัด

จ้างด้วยวิธีคัดเลือก 88,174.24 บาท คิดเป็นร้อยละ  4.11 และวิธีเฉพาะเจาะจง   คิดเป็นร้อยละ  95.89 

 
จำนวนโครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศเชิญชวน 

e-bidding 
คัดเลือก เฉพาะเจาะจง 

2,143,854.74 - 88,174.24 2,055,680.50 
ร้อยละ - 4.11 95.89 

 

 



 

ปัญหาอุปสรรค 

1. การจัดซือ้จัดจ้างตามความจำเป็นและความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทำให้เกิดปัญหา 

เรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่กระชั้นชิด มีความเสี่ยงในการตรวจทาน 

2. การจัดซื้อจัดจ้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า การจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดทำเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน  On-line และทำเอกสารให้นักเรียนที่ไม่พร้อม On-hand  

 3.  ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ มีชั่วโมงสอนค่อนข้างมาก  การทำงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  

 4. การขออนุมัติงบประมาณค่อนข้างล่าช้า  

 5. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ โครงการไม่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด 

 6. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ โครงการจัดทำรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการใช้ไม่ชัดเจน   

 7. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกฎหมาย กฎกระทรวงที่บังคับใช้งานพัสดุ  

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 

1. การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่มึความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ที่ไม่ปกติ 

 2.  สำรวจความต้องการของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้มีระยะเวลาในการจัดหา 

 3. ควรส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุไปการอบรม ร่วมประชุมสัมมนา เนื่องจากระเบียบ กฎกระทรวง นโยบาย               

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์ 

  

 



ล ำดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือหรือจ้าง งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณใช้ไป หมายเหตุ

1 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำหนักงำน (บริหำรท่ัวไป) เฉพำะเจำะจง 2,500.00 2,500.00  คณะบุคคล วี.เอ็น. เทรดด้ิง 

2 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ  (บริหำรวิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 500.00 390.00 เค.ทู.เอ็น.สเตชันเนอรี

3 จ้ำงตรำยำงช่ือ+ต ำแหน่ง(บริหำรท่ัวไป) เฉพำะเจำะจง 9,500.00 9,350.00 เทพวัฒนะกำรพิมพ์

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง /อำคำรสถำนท่ี เฉพำะเจำะจง 15,000.00 14,196.00 เสริมเจริญ ซัพพลำย ส ำนักงำนใหญ่

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กระดำษ /พัสดุ เฉพำะเจำะจง 92,000.00 91,315.00 คณะบุคคล วี.เอ็น. เทรดด้ิง (ส ำนักงำนใหญ่)

6 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ/'วิชำกำร เฉพำะเจำะจง 21,000.00 20,945.00 คณะบุคคล วี.เอ็น. เทรดด้ิง (ส ำนักงำนใหญ่)

7 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ เจลแอลกอฮอลล์ ขนำด 5 ลิตร(บริหำรท่ัวไป) เฉพำะเจำะจง 25,000.00 22,800.00 คณะบุคคล วี.เอ็น. เทรดด้ิง (ส ำนักงำนใหญ่)

8 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน (งำนอำคำรสถำนท่ี) เฉพำะเจำะจง 12,000.00 11,000.00 คณะบุคคล วี.เอ็น. เทรดด้ิง(ส ำนักงำนใหญ่)

9 ซ้ือเคร่ืองป่ันน้ ำผลไม้ ย่ีห้อ OTTO 1 เคร่ือง/กำรงำน เฉพำะเจำะจง 2,500.00 2,000.00 คณะบุคคล วี.เอ็น. เทรดด้ิง(ส ำนักงำนใหญ่)

10 ซ้ือกรรไกรตัดท่อ พีวีซี (กลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ) เฉพำะเจำะจง 3,500.00 3,310.00 คณะบุคคล วี.เอ็น. เทรดด้ิง(ส ำนักงำนใหญ่)

11 วัสดุกำรศึกษำสีน้ ำตำล /วัดผล เฉพำะเจำะจง 6,500.00 6,465.00 คณะบุคคล วี.เอ็น. เทรดด้ิง(ส ำนักงำนใหญ่)

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน /กลุ่มสำระ เฉพำะเจำะจง 56,000.00 55,954.00 คณะบุคคล วี.เอ็น. เทรดด้ิง(ส ำนักงำนใหญ่)

13 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนถุงมือยำง (บริหำรท่ัวไป) เฉพำะเจำะจง 19,500.00 19,420.00 คณะบุคคล วี.เอ็น.เทรดด้ิง

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง สีน้ ำ / อำคำรสถำนท่ี เฉพำะเจำะจง 1,100.00 1,020.00 จงมีชัยค้ำวัสดุ

15 จ้ำงวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ปร้ินสี(บริหำรวิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 300.00 240.00 ฉิมพลี ก๊อปป๊ี

16 ซ้ือครุภัณฑ์พัดลมอุตสำหกรรม (อำคำรสถำนท่ี) เฉพำะเจำะจง 30,000.00 26,215.00 ทรัพย์สุวรรณ ซัพพลำย

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ .ศ.2564

โรงเรียนมหรรณพาราม



17 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง น้ ำมัน ฟลีทกำร์ด / งำนยำนพำหนะ เฉพำะเจำะจง 6,500.00 6,463.90 ธนำคำรกรุงไทย

18 จ้ำงปรับปรุงระบบ Sever/คอมพิวเตอร์ เฉพำะเจำะจง 20,000.00 20,000.00 บ.ไทยเดต้ำเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด

19 ซ้ือวัสดุเชิงเพลิงน้ ำมันดีเซล (ยำนพำหนะ) เฉพำะเจำะจง 1,000.00 700.00 บ.ไฮปิโตรเลียมจ ำกัด

20 จ้ำงปรับปรุงแป้นบำส/สุขศึกษำ เฉพำะเจำะจง 5,500.00 5,350.00 บ.ดีซีแพลนน่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

21 จ้ำงวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ วำรสำรโรงเรียน ปชส เฉพำะเจำะจง 20,000.00 20,000.00 บ.ธรรมรักษ์กำรพิมพ์จ ำกัด

22 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน / กลุ่มสระ เฉพำะเจำะจง 500 442 บ.บำงบัวทองศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด

23 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ชุดตรวจ ATK แบบน้ ำลำย 50 เฉพำะเจำะจง 12,500.00 12,500.00 บ.บำงบัวทองศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด

24 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำหนังสือ / สังคม เฉพำะเจำะจง 2,000.00 1,822.51 บ.บีทูเอส จ ำกัด

25 ซ้ือวัสดุเชิงเพลิงน้ ำมันรถ อห 9610 เฉพำะเจำะจง 1,000.00 1,000.00 บ.ประจวบคีรขันธ์ปิโตรเลียม จ ำกัด

26 ซ้ือวัสดุเชิงเพลิงน้ ำมันรถ อห9610 เฉพำะเจำะจง 7,000.00 6,200.00 บ.ป่ินเกล้ำเซอร์วิส จ ำกัด

27 ซ้ือปรับปรุงห้อง Smart 1/2  /งำนห้องเรียนพิเศษ Smart Class เฉพำะเจำะจง 260,000.00 258,000.00 บจก.ดีซี แพลนน่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

28 ซ้ือวัสดุเชิงเพลิงน้ ำมันดีเซล (ยำนพำหนะ) เฉพำะเจำะจง 16,100.00 16,055.00 บจก.สุวิมลเรียลเอสเตท จ ำกัด

29 ซ้ือ แผ่นโฟม EVA ปูพ้ืนกันกระแทก 467 แผ่น (สุขศึกษำ) เฉพำะเจำะจง 15,000.00 14,944.00 บริษัท Puzzle Mats

30 จ้ำงวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ป้ำย/ประชำสัมพันธ์ เฉพำะเจำะจง 10,000.00 9,700.00 บริษัท เบญจวรรณ พร้ินต้ิง จ ำกัด

31 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ชุดป้องกันสำรเคมี (บริหำรท่ัวไป) เฉพำะเจำะจง 700.00 640.00 บริษัท เรียลเมด จ ำกัด

32 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  หมึก (บริหำรพัสดุและสินทรัพย์) เฉพำะเจำะจง 25,000.00 23,620.00 บริษัท เอ็ม.อำร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ำกัด

33 จ้ำงซ่อมตู้ท ำน้ ำเย็น 1ตู้ /โภชนำกำร เฉพำะเจำะจง 7,500.00 7,050.50 บริษัท แสงชัย พรีริช่ัน จ ำกัด

34 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองส ำรองไฟ3/คอมพิวเตอร์ เฉพำะเจำะจง 5,500.00 5,220.00 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟีนิท จ ำกัด

35 จ้ำงวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ท ำไวนิล 1 แผ่น /กลุ่มสำระ เฉพำะเจำะจง 3,000.00 2,706.03 บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จ ำกัด

36 จ้ำงต่อโดเมนประจ ำปี(งำนคอมพิวเตอร์) เฉพำะเจำะจง 5,000.00 4,815.00 บริษัท ไทยเดต้ำเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)



37 จ้ำงวัสดุส ำนักงำน ถ่ำยเอกสำร/ สำรสนเทศ เฉพำะเจำะจง 3,000.00 2,931.80 บริษัท ไฮสปีด เลเซอร์ปร้ินต์ จ ำกัด

38 ซ้ือกรำวโหลด/สนง.ผอ. เฉพำะเจำะจง 1000 757.56 บริษัท กฤษฎ์ิ อินเตอร์ ซัพพลำย จ ำกัด

39 จ้ำงรถโดยสำร(บริหำรวิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 35,000.00 33,500.00 บริษัท คุณสมพงค์ จ ำกัด

40 ซ้ือยำเวชภัณฑ์ /งำนอนำมัย เฉพำะเจำะจง 3,500.00 3,409.00 บริษัท ซี.เอส.วี.เมดิซีนจ ำกัด

41 จ้ำงปรับปรุงอ่ำงล้ำงมือบริเวณโรงเรียน(งำนโภชนำกำร) เฉพำะเจำะจง 137,000.00 136,510.60 บริษัท ดีซี แพลนน่ิง แอนด์ คอนสตรัดช่ัน

42 จ้ำงปรับปรุงทำงเข้ำ หน้ำห้องพละ เฉพำะเจำะจง 31,000.00 30,495.00 บริษัท ดีซี แพลนน่ิง แอนด์ คอนสตรัดช่ัน

43 จ้ำปรับปรุงพ้ืนกระเบ้ือง อำคำร 3 (อำคำรสถำนท่ี) เฉพำะเจำะจง 20,000.00 19,260.00 บริษัท ดีซี แพลนน่ิง แอนด์ คอนสตรัดช่ัน

44 ซ้ือครุภัณฑ์กำรศึกษำ โปรแกรม Grader Application เฉพำะเจำะจง 91,000.00 90,400.00 บริษัท ถำมครูจ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

45 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์เจลแอลกอฮอลล์(บริหำรท่ังไป) เฉพำะเจำะจง 67,000.00 66,825.00 บริษัท ธนำวิส 2020 จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

46 จ้ำงวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ปฏิทินต้ังโต๊ะ(งำนประชำสัมพันธ์) เฉพำะเจำะจง 53,000.00 52,500.00 บริษัท ธรรมรักษ์กำรพิมพ์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

47 ซ้ือวัสดุกีฬำ /สุขศึกษำและพละศึกษำ) เฉพำะเจำะจง 41,500.00 41,375.00 บริษัท นิวสปอร์ต อินเตอร์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

48 ซ้ือวัสดุเชิงเพลิงน้ ำมันดีเซล (ยำนพำหนะ) เฉพำะเจำะจง 1,500.00 1,120.00 บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด(มหำชน)

49 ซ้ือวัสดุเชิงเพลิงน้ ำมันดีเซล (ยำนพำหนะ) เฉพำะเจำะจง 1,600.00 1,560.05 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

50 ซ้ือวัสดุเชิงเพลิงน้ ำมันดีเซล (ยำนพำหนะ) เฉพำะเจำะจง 9,500.00 9,489.06 บริษัท ป่ินเกล้ำเซอร์วิส จ ำกัด

51 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์/พัสดุ เฉพำะเจำะจง 4,000.00 3,790.00 บริษัท พร้ินต้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล

52 จ้ำงล้ำงแอร์ (บริหำรท่ัวไป) เฉพำะเจำะจง 7,000.00 6,741.00 บริษัท สินรัศมี จ ำกัด

53 ซ้ือชุดไมค์ประชุม TOA (งำนโสตฯ) เฉพำะเจำะจง 81,000.00 80,036.00 บริษัท สิยำมโปรคอม เทคโนโลยี จ ำกัด

54 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน /กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เฉพำะเจำะจง 4,000.00 3,699.75 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ำกัด 

55 ซ้ือกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล(งำนโสตฯ) เฉพำะเจำะจง 70,000.00 65,000.00 บริษัท อีซีมอลล์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

56 จ้ำงวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ไวนิล /กลุ่มสำระ เฉพำะเจำะจง 3,000.00 2,578.70 บริษัท ฮัลโหล อิงค์เจ็ท จ ำกัด 



57 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซองขยำยข้ำง /วิชำกำร เฉพำะเจำะจง 500.00 414.00 บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด

58 ซ้ือวัสดุกีฬำ อุปกรณ์กีฬำ/พละ (สุขศึกษำ) เฉพำะเจำะจง 80,000.00 80,000.00 บริษัทโฮฒมฟิตทูลส์จ ำกัด

59 ส่งเอกสำร /วิชำกำร เฉพำะเจำะจง 1,800.00 1,660.00 บริษัทไปรษณีย์ไทย

60 ส่งเอกสำร /วิชำกำร เฉพำะเจำะจง 5,100.00 5,066.00 บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

61 ซ้ือแบตเตอร่ีกล้อง /คอมพิวเตอร์ เฉพำะเจำะจง 4,400.00 4,387.00 บริษัทคิว เอนเตอร์ไพร์ส จ ำกัด

62 ซ้ือเลนซ์กล้อง /งำนโสต เฉพำะเจำะจง 4,000.00 3,500.00 บริษัทคิว เอนเตอร์ไพร์ส จ ำกัด

63 ซ้ือรถบำงซ่ือ เฉพำะเจำะจง 18,000.00 18,000.00 บริษัทคุณสมพงค์ จ ำกัด

64 งำนปรับปรุงภำยนอก อำคำร5 ช้ัน2(อำคำรสถำนท่ี) เฉพำะเจำะจง 85,000.00 85,000.00 บริษัทดีซี แพลนน่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

65 จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีใต้อำคำร3 ช้ัน1 เฉพำะเจำะจง 45000.00 45000.00 บริษัทดีซี แพลนน่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

66 จ้ำงปรับปรุงประตูทำงเข้ำห้องพัสดุ(อำคำรสถำนท่ี) เฉพำะเจำะจง 6,500.00 6,313.00 บริษัทดีซี แพลนน่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด

67 ซ้ือเคร่ืองขยำยเสียง /งำนโสต เฉพำะเจำะจง 10,600.00 10,593.00 บริษัทถวิลซำวด์ ซิสเต็มส์ จ ำกัด

68 ซ้ือเคร่ืองฉำยภำพโปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง (กลุ่มบริหำรวิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 65,950.00 65,912.00 บริษัทธนธรรมเอ็ดดิวเคช่ัน จ ำกัด

69 ซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรคณิตฯ เฉพำะเจำะจง 400,000.00 400,000.00 บริษัทนุชพลเทรดด้ิง

70 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ /บริหำรท่ัวไป เฉพำะเจำะจง 400,200.00 400,200.00 บริษัทบอนด์ แอล.คอร์เปอร์เรช่ัน

71 ซ๋อมวัสดุไฟฟ้ำ เคร่ืองขยำยเสียง/งำนโสต เฉพำะเจำะจง 1,500.00 1,450.00 บริษัทประดิษฐ์เจริญซำวด์

72 ซ้ือถำดส ำหรับใส่หมึกคอมพิวเตอร์(กลุ่มบริหำรวิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 14,300.00 14,200.00 บริษัทพร้ินต้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

73 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ถังน้ ำบนดิน /อำคำรสถำนท่ี เฉพำะเจำะจง 5,300.00 5,221.60 บริษัทรวมพร้อมภัณฑ์ จ ำกัด

74 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง น้ ำมันรถ อห 9610 เฉพำะเจำะจง 600.00 500.00 บริษัทสุวิมลเรียลเอสเตท จ ำกัด

75 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ อุปกรณ์ถ่ำยทอด / ปชส เฉพำะเจำะจง 17,700.00 17,640.00 บริษัมำโครแคร์ จ ำกัด

76 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล (ยำนพำหนะ) เฉพำะเจำะจง 3,200.00 3,190.00 บริษััท ป่ินเกล้ำเซอร์วิส จ ำกัด



77 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ หนังสือห้องสมุด เฉพำะเจำะจง 10,000.00 10,000.00 บรืษัท นำนมีบุ๊คส์

78 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรเฟิร์นข้ำหลวง (กลุ่มบริหำรท่ัวไป) เฉพำะเจำะจง 1,900.00 1,820.00 พระเงินพันธ์ุไม้

79 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำหัวหุ่นท ำผม ศิลปะ เฉพำะเจำะจง 5,900.00 5,880.00 ร้ำน DT 261

80 จ้ำงถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม(ส ำนักงำนงบประมำณ) เฉพำะเจำะจง 5,950.00 5,943.00 ร้ำน J.PRINT

81 งำนใบปลิว (กลุ่มบริหำรวิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 4,000.00 4,000.00 ร้ำน MIC

82 ซ้ือวัสดุเคร่ืองส ำอำง ศิลปะ เฉพำะเจำะจง 8,800.00 8,715.00 ร้ำน MT17

83 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ แบตเตอร่ี รถยนต์ เฉพำะเจำะจง 2,700.00 2,600.00 ร้ำน P.N" แบตเตอร่ี

84 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ ไมค์ลอย /งำนโสต เฉพำะเจำะจง 8,000.00 7,950.00 ร้ำน X10MIC premium Microphone

85 จ้ำงวัสดุเช้ือเพลิง เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง เฉพำะเจำะจง 4,700.00 4,680.00 ร้ำน บี ควิก

86 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เสำเข็ม ไม้อัด (อำคำรสถำนท่ี) เฉพำะเจำะจง 2,900.00 2,824.80 ร้ำน รำชพฤษ์เสำเข็ม

87 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง / อำคำรสถำนท่ี เฉพำะเจำะจง 11,000.00 10,782.44 ร้ำนเสริมเจริญ ซัพพลำย

88 ซ้ือวัสดุนำฏศิลป์ เส้ือโปโล (Smart Class) เฉพำะเจำะจง 18,000.00 17,500.00 ร้ำนเอ็ม ดี แอนด์ ซัน

89 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน กระดำษฟอย (บริหำรวิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 250.00 210.00 ร้ำนเฮงดี

90 ซ้ือวัสดุนำฏศิลป์ กระโปรงแดนเซออร์ ศิลปะ เฉพำะเจำะจง 6,900.00 6,800.00 ร้ำนจ ำรัส (ไก่)

91 ซ้ือวัสดุกีฬำเต็นท์ A 2 คน  (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) เฉพำะเจำะจง 6,000.00 6,000.00 ร้ำนฉัตรรุ่งเรือง

92 ซ้ือวัสดุนำฏศิลป์ เส้ือผู้ชำย ศิลปะ เฉพำะเจำะจง 3,600.00 3,600.00 ร้ำนด้ินปัก ด้ำยทอง

93 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ไม้อัด ตะปู/อำคำรสถำนท่ี เฉพำะเจำะจง 1,000.00 830.00 ร้ำนทรัพย์โพธิทองค้ำวัสดุ

94 ซ้ือวัสดุกีฬำเหรียญรำงวัล (สุขศึกษำและพลศึกษำ) เฉพำะเจำะจง 3,770.00 3,770.00 ร้ำนทริพเพิล ทรี

95 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กำวทำท่อ/อำคำร เฉพำะเจำะจง 300 280 ร้ำนทีววุธวัสดุภัณฑ์

96 ซ้ือวัสดุโฆษณำ ธงชมพู ฟ้ำ ผ้ำต่วน เฉพำะเจำะจง 800 600 ร้ำนธงวันชำติ



97 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ เสำธง 2 /อำคำร เฉพำะเจำะจง 2,600.00 2,510.00 ร้ำนบวรธงชำติ

98 จ้ำงวัสดุเช้ือเพลิงถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง เฉพำะเจำะจง 1,300.00 1,205.00 ร้ำนบี ควิก

99 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ หนังสือพิมพ์/ห้องสมุด เฉพำะเจำะจง 5,800.00 5,765.00 ร้ำนประสำร บริกำร

100 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรบอนสี 20 ต้น (บริหำรท่ัวไป) เฉพำะเจำะจง 1,000.00 1,000.00 ร้ำนป้ำแอ๊ว

101 ซ้ือวัสดุดนตรีอคูสติกกีต้ำร์+ขำแขวนกีต้ำร์ (ศิลปะฯ) เฉพำะเจำะจง 50,000.00 50,000.00 ร้ำนมิวสิค เพอเฟคส์ (โดย นำยสิริชัย โหมวำนิช)

102 จ้ำงติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองเสียง(วิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 3,500.00 3,322.35 ร้ำนวิชชุมงคลอะไหล่ (1988) ส ำนักงำนใหญ่

103 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำสี กำว (บริหำรวิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 300.00 298.00 ร้ำนศรแสงไทยฮำร์แวร์

104 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ภำษำต่ำงประเทศ) เฉพำะเจำะจง 2,000.00 2,000.00 ร้ำนสะไบ 2 

105 ซ้ือวัสดุเคร่ืองส ำอำง ศิลปะ เฉพำะเจำะจง 5,300.00 5,225.00 วิทย์วิกผม

106 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน ตุ๊กตำ 5 โหล (คอมพิวเตอร์) เฉพำะเจำะจง 1,800.00 1,800.00 ส้มแก้วตุ๊กตำ

107 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ หมำกเหลือง (กลุ่มบริหำรท่ัวไป) เฉพำะเจำะจง 200.00 150.00 สวนวลัยพรรณ

108 ซ้ือหนังสือเรียน / วิชำกำร คัดเลือก 1,000,000.00 1,000,000.00 หจก.เบญจวิโรฒ

109 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ หนังสือเรียนเพ่ิมเติม /วิชำกำร เฉพำะเจำะจง 50,000.00 49,165.85 หจก.เบญจวิโรฒ

110 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง งำนท่อ /อำคำรสถำนท่ี เฉพำะเจำะจง 12,000.00 11,702.00 หจก.กนกวรรณ วัสดุภัณฑ์

111 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ/บริหำรท่ัวไป เฉพำะเจำะจง 51,000.00 50,504.00 หจก.ควอลิต้ีแอร์ คลีนน่ิง เซอร์วิส

112 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ /กลุ่มสำระ เฉพำะเจำะจง 16,500.00 16,264.00 หจก.ควอลิต้ีแอรร์ คลีนน่ิง เซอร์วิส

113 ซ้ิอวัสดุเช้ือเพลิง น้ ำมันดีเซล (ยำนพำหนะ) เฉพำะเจำะจง 1,200.00 1,190.00 หจก.วรรณวิศำญปิโตรเลียม

114 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำนำฬิกำ ขนำด 12 น้ิว (กลุ่มบริหำรวิชำกำร) เฉพำะเจำะจง 22,500.00 22,500.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อะ ก๊ิฟ เซอร์วิส

115 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ ปพ.1 /ทะเบียน เฉพำะเจำะจง 2,000.00 1,920.00 องค์กำรค้ำของ สกสค

3,890,420.00 3,855,880.50


