
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

งานพัสดุ โรงเรียนวัดบางเตยนอกได้ท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ พร้อมท้ัง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหาอุปสรรค์/ข้อจ ากัดและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นข้อมูลแสดงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท้ังนี้ในปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ท่ีผ่านมาโรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยจ าแนกตามประเภท
การจัดซื้อจัดจ้างได้ดังตารางต่อไปนี้ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน (รายการ) คิดเป็นร้อยละ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (รายการ) คิดเป็นร้อยละ 

เฉพาะเจาะจง 100 100 

รวม 100 100 

 
ในตารางท่ี 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนกันยายน  2562 – กันยายน  2563) 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุจ านวนรวม 100 โครงการ พบว่า โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุ 
โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมด 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลรวมของการใช้งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ 
เฉพาะเจาะจง 503,242.60 

รวม 503,242.60 
 

จากตารางท่ี 2 จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนรวมท้ังส้ิน 503,242.60 บาท โดยงบประมาณท่ีใช้ในการ 

จัดซื้ อ จั ด จ้ า ง ท่ี มี ว ง เ งิ น งบประมาณรวม สู ง สุด  เป็ น ก าร จัดซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ดยวิ ธี เ ฉพ าะ เจาะจง   

ท้ังนี้การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ี ผ่านมา 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุไปแล้ว รวมจ านวน 100 รายการ ใช้งบประมาณใน 

การจัดซื้อจัดจ้างไปรวมทั้งส้ิน 503,242.60 บาท  

 



ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไขในการด าเนินการจัดหาพัสดุ 

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดบางเตยนอก ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุ เป็นไปตาม 

วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท้ังนี้ 

ท่ีผ่านมา งานพัสดุมี ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในสถานศึกษามีความรู้ ความช านาญใน 

การด าเนินงานตามพรบ. หรือระเบียบของกระทรวงการคลังยังไม่แม่นย า จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ 

ด าเนินการจัดหาพัสดุ 

2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนมีอัตราก าลังจ านวนจ ากัด ซึ่งส่งผลให้บางครั้งต้องใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทางแก้ไข 

1. โรงเรียนได้มีการจัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ พร้อมเข้ารับการอบรม

เพื่อเพิ่มเติมความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา  เพื่อให้ได้ทราบและถือปฏิบัติได้อย่าง 

ถูกต้อง 

2. โรงเรียนได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการก ากับ 

และควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการได้ตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

1 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 3,950.00          เฉพาะเจาะจง 3,950.00        บริษัท เอม็.เบสท์ ออฟฟิส บริษัท เอม็.เบสท์ ออฟฟิส 1/2562 '2 ต.ค. 2561

บริหารงานทั่วไป โซลูชั่น โซลูชั่น

2 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 2,500.00          เฉพาะเจาะจง 2,500.00        2/2562' 4 ต.ค. 2561

บริหารงานทั่วไป

3 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน 820.00           เฉพำะเจำะจง 820.00         นายประสงค์  รักษาทรัพย์ นายประสงค์  รักษาทรัพย์ 3/2562 '5 ต.ค. 2561

(แกส๊)

4 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 600.00            เฉพาะเจาะจง 600.00          ร้านเจปุ๊๋ย เอม็ ซี อ ี(MCE) ร้านเจปุ๊๋ย เอม็ ซี อ ี(MCE) 4/2562 '30 ต.ค. 2561

บริหารงานทั่วไป

5 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน 2,460.00          เฉพาะเจาะจง 2,460.00        นายประสงค์  รักษาทรัพย์ นายประสงค์  รักษาทรัพย์ 5/2562 '1 พ.ย. 2561

(แกส๊)

6 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 4,950.00          เฉพาะเจาะจง 4,950.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 6/2562 '6 พ.ย. 2561

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

7 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 6,475.00          เฉพาะเจาะจง 6,475.00         7/2562 '9 พ.ย. 2561

บริหารงานทั่วไป

8 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด 9,309.00          เฉพาะเจาะจง 9,309.00        บริษัท โมโนลักซ์ จ ากดั บริษัท โมโนลักซ์ จ ากดั 8/2562 '13 พ.ย. 2561

สู่ความเป็นเลิศ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

9 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด 4,292.00          เฉพาะเจาะจง 4,292.00        ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี  9/2562 '13 พ.ย. 2561

สู่ความเป็นเลิศ

10 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด 300.00            เฉพาะเจาะจง 300.00          ร้านเจปุ๊๋ย เอม็ ซี อ ี(MCE) ร้านเจปุ๊๋ย เอม็ ซี อ ี(MCE)  10/2562 '20 พ.ย. 2561

สู่ความเป็นเลิศ

11 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน 1,640.00          เฉพาะเจาะจง 1,640.00        นายประสงค์  รักษาทรัพย์ นายประสงค์  รักษาทรัพย์ 11/2562 '3 ธ.ค. 2561

(แกส๊)

12 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันส าคัญ 3,459.00          เฉพาะเจาะจง 3,459.00        12/2562 '17 ธค. 2561

ในรอบปี

13 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันส าคัญ 1,668.00          เฉพาะเจาะจง 1,668.00        13/2562 '17 ธค. 2561

ในรอบปี

14 โทรศัพท์ต้ังโต๊ะ โครงการพัฒนา 659.00            เฉพาะเจาะจง 659.00          14/2562 '21 ธ.ค. 2561

คุณภาพบริหารงานทั่วไป

15 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด 550.00            เฉพาะเจาะจง 550.00          15/2562 '2 ม.ค. 2562

สู่ความเป็นเลิศ

16 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน 2,050.00          เฉพาะเจาะจง 2,050.00        นายประสงค์  รักษาทรัพย์ นายประสงค์  รักษาทรัพย์ 16/2562 '3 ม.ค. 2562

(แกส๊)



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

17 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 950.00            เฉพาะเจาะจง 950.00          ร้าน พ.ี เค ซับพลาย ร้าน พ.ี เค ซับพลาย 17/2562 '3 ม.ค. 2562

บริหารงานทั่วไป

18 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 4,950.00          เฉพาะเจาะจง 4,950.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 18/2562 '8 ม.ค. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

19 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร 835.00            เฉพาะเจาะจง 835.00          ร้านค้าหน้าอ าเภอ ร้านค้าหน้าอ าเภอ 19/2562 '16 ม.ค. 2562

สถานที่และส่ิงแวดล้อม

20 วัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุน 6,426.00          เฉพาะเจาะจง 6,426.00        ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 20/2562 '5 ก.พ. 2562

และยกระดับกจิกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน

21 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน 1,230.00          เฉพาะเจาะจง 1,230.00        นายประสงค์  รักษาทรัพย์ นายประสงค์  รักษาทรัพย์ 21/2562 '6 ก.พ. 2562

(แกส๊)

22 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 3,950.00          เฉพาะเจาะจง 3,950.00        บริษัท เอม็.เบสท์ ออฟฟิส บริษัท เอม็.เบสท์ ออฟฟิส 22/2562 '22 ก.พ. 2562

บริหารงานทั่วไป โซลูชั่น โซลูชั่น

23 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน 1,230.00          เฉพาะเจาะจง 1,230.00        นายประสงค์  รักษาทรัพย์ นายประสงค์  รักษาทรัพย์ 23/2562 '8 มี.ค. 2562

(แกส๊)



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

24 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด 1,200.00          เฉพาะเจาะจง 1,200.00        ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 2 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 2 24/2562' 11 ม.ีค. 2562

สู่ความเป็นเลิศ

25 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 1,900.00          เฉพาะเจาะจง 1,900.00        25/2562 '14 ม.ีค. 2562

บริหารงานทั่วไป

26 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 4,950.00          เฉพาะเจาะจง 4,950.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 26/2562 '19 ม.ีค. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

27 ขอซ้ือ โครงการส่งเสริมสนับสนุน 4,667.50          เฉพาะเจาะจง 4,667.50        บ.สยามแม็คโคร จ ากดั บ.สยามแม็คโคร จ ากดั 27/2562 '19 ม.ีค. 2562

และยกระดับกจิกรรมพัฒนา มหาชน มหาชน

คุณภาพผู้เรียน

28 บัตรเข้าชม อพวช. 13,980.00        เฉพาะเจาะจง 13,980.00      ศูนยพ์ิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ ศูนยพ์ิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ 28/2562 '19 ม.ีค. 2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุน แห่งชาติ อพวช. แห่งชาติ อพวช.

และยกระดับกจิกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน

29 ขอซ้ือ โครงการส่งเสริมสนับสนุน 560.00            เฉพาะเจาะจง 560.00          ร้านน้ าด่ืมนที ร้านน้ าด่ืมนที 29/2562 '20 ม.ีค. 2562

และยกระดับกจิกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

30 หนังสือ โครงการพัฒนา 15,200.00        เฉพาะเจาะจง 15,200.00      บริษัท เอด็ดูเคชั่นแนล บริษัท เอด็ดูเคชั่นแนล 30/2562 '4 เม.ย. 2562

คุณภาพการเรียนการสอน เทคโนโลย ี(เอด็-เทค) จ ากดั เทคโนโลย ี(เอด็-เทค) จ ากดั

และยกระดับผลสัมฤทธิ์

31 หนังสือ โครงการพัฒนา 39,624.00        เฉพาะเจาะจง 39,624.00      บริษัท อกัษรเจริญทัศน์ บริษัท อกัษรเจริญทัศน์ 31/2562 '4 เม.ย. 2562

คุณภาพการเรียนการสอน อจท. จ ากดั อจท. จ ากดั

และยกระดับผลสัมฤทธิ์

32 หนังสือ โครงการพัฒนา 105,695.20        เฉพาะเจาะจง 105,695.20      ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชยส์ตรีท ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชยส์ตรีท 32/2562 '4 เม.ย. 2562

คุณภาพการเรียนการสอน (สกสค) (สกสค)

และยกระดับผลสัมฤทธิ์

33 ปพ1 ปพ3 โครงการพัฒนา 470.00            เฉพาะเจาะจง 470.00          ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชยส์ตรีท ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชยส์ตรีท 33/2562 '30 เม.ย. 2562

คุณภาพการเรียนการสอน (สกสค) (สกสค)

และยกระดับผลสัมฤทธิ์

34 เอกสารประจ าชั้นเรียน 7,910.00          เฉพาะเจาะจง 7,910.00        บริษัท เพาเวอร์ เอด็ดูแคร์ บริษัท เพาเวอร์ เอด็ดูแคร์ 34/2562 '15 พ.ค. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

35 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร 3,115.00          เฉพาะเจาะจง 3,115.00        ร้านค้าหน้าอ าเภอ ร้านค้าหน้าอ าเภอ 35/2562 '17 พ.ค. 2562

สถานที่และส่ิงแวดล้อม

36 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 27,795.00        เฉพาะเจาะจง 27,795.00      ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 36/2562 '29 พ.ค. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

37 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 4,950.00          เฉพาะเจาะจง 4,950.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 37/2562 '29 พ.ค. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

38 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 4,500.00          เฉพาะเจาะจง 4,500.00        ร้านบ้านโป่งเซฟต้ี ร้านบ้านโป่งเซฟต้ี 38/2562 '11 ม.ิย. 2562

บริหารงานทั่วไป

39 สมุดรักการอา่น โครงการพัฒนา 2,100.00          เฉพาะเจาะจง 2,100.00        กองทุนนกกางเขน กองทุนนกกางเขน 39/2562 '11 ม.ิย. 2562

ห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมรักการอา่น ส่งเสริมรักการอา่น

40 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร 5,617.50          เฉพาะเจาะจง 5,617.50        หจก.งามศิลป์โลหะกจิ(1987) หจก.งามศิลป์โลหะกจิ(1987) 40/2562 '14 ม.ิย. 2562

สถานที่และส่ิงแวดล้อม

41 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร 1,100.00          เฉพาะเจาะจง 1,100.00        41/2562 '18 ม.ิย. 2562

สถานที่และส่ิงแวดล้อม



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

42 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 792.00            เฉพาะเจาะจง 792.00          ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้าสหกรณ์  42/2562 18 ม.ิย. 2562

บริหารงานทั่วไป

43 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร 1,177.00          เฉพาะเจาะจง 1,177.00        หจก.งามศิลป์โลหะกจิ(1987) หจก.งามศิลป์โลหะกจิ(1987)  43/2562 21 ม.ิย. 2562

สถานที่และส่ิงแวดล้อม

44 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันส าคัญ 1,740.00          เฉพาะเจาะจง 1,740.00        ร้านเจริญสุข ร้านเจริญสุข 44/2562 '9 ก.ค. 2562

ในรอบปี

45 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันส าคัญ 2,500.00          เฉพาะเจาะจง 2,500.00        ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 45/2562 '19 ก.ค. 2562

ในรอบปี

46 หนังสือ(เพิม่เติม) โครงการพัฒนา 6,368.80          เฉพาะเจาะจง 6,368.80        บริษัท อกัษรเจริญทัศน์ บริษัท อกัษรเจริญทัศน์ 46/2562 '19 ก.ค. 2562

คุณภาพการเรียนการสอน อจท. จ ากดั อจท. จ ากดั

และยกระดับผลสัมฤทธิ์

47 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันส าคัญ 511.00            เฉพาะเจาะจง 511.00          บ.สยามแม็คโคร จ ากดั บ.สยามแม็คโคร จ ากดั 47/2562 '23 ก.ค. 2562

ในรอบปี มหาชน มหาชน

48 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 4,950.00          เฉพาะเจาะจง 4,950.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 48/2562 '23 ก.ค. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

ผลสัมฤทธิ์

49 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 3,950.00          เฉพาะเจาะจง 3,950.00        บริษัท เอม็.เบสท์ ออฟฟิส บริษัท เอม็.เบสท์ ออฟฟิส 49/2562 '23 ก.ค. 2562

บริหารงานทั่วไป โซลูชั่น โซลูชั่น

50 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด 1,200.00          เฉพาะเจาะจง 1,200.00        ร้านมีเดีนเรคคอร์ด ร้านมีเดีนเรคคอร์ด 50/2562 '31 ก.ค. 2562

สู่ความเป็นเลิศ

51 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 1,600.00          เฉพาะเจาะจง 1,600.00        ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 51/2562 2 ส.ค. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

52 วัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุน 10,350.00        เฉพาะเจาะจง 10,350.00      นายธานี  หอมชื่น นายธานี  หอมชื่น 52/2562 '6 ส.ค. 2562

และยกระดับกจิกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน

53 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 530.00            เฉพาะเจาะจง 530.00          ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 53/2562 '6 ส.ค. 2562

บริหารงานทั่วไป

54 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันส าคัญ 1,800.00          เฉพาะเจาะจง 1,800.00        ร้านเจริญศิลป์ คัลเลอร์แลป ร้านเจริญศิลป์ คัลเลอร์แลป 54/2562 27 ส.ค. 2563

ในรอบปี

55 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 6,245.00          เฉพาะเจาะจง 6,245.00        ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 55/2562 20 ก.ย. 2562



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

56 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 695.00            เฉพาะเจาะจง 695.00          ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 56/2562 24 ก.ย. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

57 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 4,950.00          เฉพาะเจาะจง 4,950.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 57/2562 24 ก.ย. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

58 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 900.00            เฉพาะเจาะจง 900.00          ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 58/2562 25 ก.ย. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

59 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 800.00            เฉพาะเจาะจง 800.00          บ.สยามแม็คโคร จ ากดั บ.สยามแม็คโคร จ ากดั 59/2562 27 ก.ย. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ มหาชน มหาชน

ผลสัมฤทธิ์

60 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ 1,831.60          เฉพาะเจาะจง 1,831.60        ศึกษาภัณฑพาณิชยส์ตรีท ศึกษาภัณฑพาณิชยส์ตรีท 60/2562 27 ก.ย. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

61 จา้งเหมารถประจ าทาง 2,000.00          เฉพาะเจาะจง 2,000.00        นายสมศักด์ิ ไตลังคะ นายสมศักด์ิ ไตลังคะ 1/2562 '8 ต.ค. 2561

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ

ยกระดับกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

62 จา้งตัดหญ้าและตัดกิง่ไม้ 2,000.00          เฉพาะเจาะจง 2,000.00        นายชาญณรงค์ โตหญ่ นายชาญณรงค์ โตหญ่ 2/2562 '8 ต.ค. 2561

บริเวณโรงเรียน

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และส่ิงแวดล้อม

63 จา้งติดต้ังกระดานไวท์บอร์ด 17,870.00        เฉพาะเจาะจง 17,870.00      นายธีรยทุธ  บัวสี นายธีรยทุธ  บัวสี 3/2562 '2 พ.ย. 2561

และถังเกบ็น้ า อปุกรณ์พร้อมค่าแรง

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และส่ิงแวดล้อม

64 จา้งซ่อม Printer brother 2,200.00          เฉพาะเจาะจง 2,200.00        ร้านวัชระ คอมพิวเตอร์ ร้านวัชระ คอมพิวเตอร์ 4/2562 '8 พ.ย. 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพ แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

65 จา้งถ่ายเอกสารแบบทดสอบอา่น -เขียน 1,673.00          เฉพาะเจาะจง 1,673.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 5/2562 '20 พ.ย. 2561

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

66 จา้งถ่ายเอกสารแนวทางการประเมิน 700.00            เฉพาะเจาะจง 700.00          ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 6/2562 '23 พ.ย. 2561



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

67 จา้งซ่อม Harddisk Dell 2,800.00          เฉพาะเจาะจง 2,800.00        ร้าน IT เซอร์วิส ร้าน IT เซอร์วิส 7/2562 '23 พ.ย. 2561

โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ

68 จา้งซ่อมเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด 8,500.00          เฉพาะเจาะจง 8,500.00        ร้านช่างหนึ่งเซอร์วิส ร้านช่างหนึ่งเซอร์วิส 8/2562 '30 พ.ย. 2561

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และส่ิงแวดล้อม

69 จา้งเหมารถน านักเรียนไปทัศนศึกษา 5,950.00          เฉพาะเจาะจง 5,950.00        หจก.ยพุาการท่องเที่ยว หจก.ยพุาการท่องเที่ยว 9/2562 '30 พ.ย. 2561

ค่ายลูกเสือ โครงการส่งเสริมสนับสนุน โดยนายโสภณ สุขโสภี โดยนายโสภณ สุขโสภี

และยกระดับกจิกรรมพัฒนาคุณภาพฯ

70 จา้งถ่ายเอกสารแบบทดสอบPre O-net 1,552.00          เฉพาะเจาะจง 1,552.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 10/2562 '4 ม.ค. 2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

71 จา้งตัดหญ้าและตัดกิง่ไม้ 2,000.00          เฉพาะเจาะจง 2,000.00        นายชาญณรงค์ โตหญ่ นายชาญณรงค์ โตหญ่ 11/2562 '4 ม.ค. 2562

บริเวณโรงเรียน

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และส่ิงแวดล้อม



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

72 จา้งซ่อมแซมระบบน้ า วัสดุพร้อมค่าแรง 2,500.00          เฉพาะเจาะจง 2,500.00        นายเบิ้ม มหาพิรุณ นายเบิ้ม มหาพิรุณ 12/2562 '15 ม.ค. 2562

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และส่ิงแวดล้อม

73 จา้งติดต้ังฐานธง วัสดุพร้อมค่าแรง 2,200.00          เฉพาะเจาะจง 2,200.00        นายเบิ้ม มหาพิรุณ นายเบิ้ม มหาพิรุณ 13/2562 '22 ม.ค. 2562

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และส่ิงแวดล้อม

74 จา้งถ่ายเอกสารแบบทดสอบอา่น -เขียน 1,709.00          เฉพาะเจาะจง 1,709.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 14/2562 '22 ม.ค. 2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

75 จา้งซ่อม Notebook Asus 900.00            เฉพาะเจาะจง 900.00          วัชระ คอมพิวเตอร์ แอน วัชระ คอมพิวเตอร์ แอน 15/2562 '5 ก.พ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป เซอร์วิส เซอร์วิส

76 จา้งถ่ายเอกสารการอา่น 180.00            เฉพาะเจาะจง 180.00          ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 16/2562 '6 ก.พ.2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

77 จา้งรถบัสโดยสารไม่ประจ าทาง 7,500.00          เฉพาะเจาะจง 7,500.00        หจก.ยพุาการท่องเที่ยว หจก.ยพุาการท่องเที่ยว 17/2562 '12 ก.พ.2562

เข้าร่วมกจิกรรมกฬีากลุ่ม 10 โดยนายโสภณ สุขโสภี โดยนายโสภณ สุขโสภี

โครงการส่งเสริมสนับสนุน



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

และยกระดับกจิกรรมพัฒนาคุณภาพฯ

78 จา้งเหมาประจ าทาง 2,100.00          เฉพาะเจาะจง 2,100.00        นายสมศักด์ิ  ไตลังคะ นายสมศักด์ิ  ไตลังคะ 18/2562 '12 ก.พ.2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

และยกระดับกจิกรรมพัฒนาคุณภาพฯ

79 จา้งท าป้าย 432.00            เฉพาะเจาะจง 432.00          นายสัมฤทธิ์  เข็มทอง นายสัมฤทธิ์  เข็มทอง 19/2562 '15 ก.พ.2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

80 จา้งถ่ายเอกสาร 120.00            เฉพาะเจาะจง 120.00          ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 20/2562 '18 ก.พ.2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

81 จา้งถ่ายเอกสาร 180.00            เฉพาะเจาะจง 180.00          ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 21/2562 '14 มี.ค.2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

และยกระดับกจิกรรมพัฒนาคุณภาพฯ

82 จา้งรถบัสโดยสารไม่ประจ าทาง 21,000.00        เฉพาะเจาะจง 21,000.00      หจก.ยพุาการท่องเที่ยว หจก.ยพุาการท่องเที่ยว 22/2562 '19 มี.ค.2562

ไปทัศนศึกษาที่ อพวช. โดยนายโสภณ สุขโสภี โดยนายโสภณ สุขโสภี

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

และยกระดับกจิกรรมพัฒนาคุณภาพฯ



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

83 จา้งท าป้าย 675.00            เฉพาะเจาะจง 675.00          ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป 23/2562 '20 มี.ค.2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

84 จา้งท าป้าย 780.00            เฉพาะเจาะจง 780.00          ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป 24/2562 '30 เม.ย.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

85 จา้งตัดหญ้าและตัดกิง่ไม้ 2,500.00          เฉพาะเจาะจง 2,500.00        นายชาญณรงค์ โตหญ่ นายชาญณรงค์ โตหญ่ 25/2562 '3 พ.ค.2562

บริเวณสนามเด็กเล่น

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และส่ิงแวดล้อม

86 จา้งตัดแต่งกิง่ไม้และปรับภูมิทัศน์ 5,575.00          เฉพาะเจาะจง 5,575.00        นางพรทิพย ์ดวนใหญ่ นางพรทิพย ์ดวนใหญ่ 26/2562 '10 พ.ค.2562

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และส่ิงแวดล้อม

87 จา้งซ่อม Notebook Asus 1,300.00          เฉพาะเจาะจง 1,300.00        ร้านเจโร่ เมค ไอที ร้านเจโร่ เมค ไอที 27/2562 '17 พ.ค.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

88 จา้งถ่ายเอกสาร 485.00            เฉพาะเจาะจง 485.00          ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 28/2562 '22 พ.ค.2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

89 จา้งเหมาท าอาหารว่าง 8,800.00          เฉพาะเจาะจง 8,800.00        นางสุภาวดี ทบวงศิลป์ นางสุภาวดี ทบวงศิลป์ 29/2562 '24 พ.ค.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

90 จา้งท าป้าย 10,535.00        เฉพาะเจาะจง 10,535.00      ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป 30/2562 '28 พ.ค.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

91 จา้งถ่ายเอกสารแบบทดสอบอา่น -เขียน 1,030.00          เฉพาะเจาะจง 1,030.00        ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 31/2562 '14 มิ.ย.2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

92 จา้งตัดหญ้าและตัดกิง่ไม้ 2,500.00          เฉพาะเจาะจง 2,500.00        นายชาญณรงค์ โตหญ่ นายชาญณรงค์ โตหญ่ 32/2562 '5 ก.ค.2562

บริเวณสนามเด็กเล่น

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และส่ิงแวดล้อม

93 จา้งเหมาท าอาหารว่าง 1,480.00          เฉพาะเจาะจง 1,480.00        นางสุภาวดี ทบวงศิลป์ นางสุภาวดี ทบวงศิลป์ 33/2562 '3 ส.ค.2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

และยกระดับกจิกรรมพัฒนาคุณภาพฯ

94 จา้งรถบัสโดยสารไม่ประจ าทาง 7,000.00          เฉพาะเจาะจง 7,000.00        หจก.ยพุาการท่องเที่ยว หจก.ยพุาการท่องเที่ยว 34/2562 '3 ส.ค.2562

ไปทัศนศึกษาบ้านครูธานี โดยนายโสภณ สุขโสภี โดยนายโสภณ สุขโสภี

โครงการส่งเสริมสนับสนุน



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562

และยกระดับกจิกรรมพัฒนาคุณภาพฯ

95 จา้งติดต้ังป้าย 1,000.00          เฉพาะเจาะจง 1,000.00        ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป 35/2562 '2 ส.ค.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

96 จา้งถ่ายเอกสาร 520.00            เฉพาะเจาะจง 520.00          ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 36/2562 '6 ส.ค.2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

และยกระดับกจิกรรมพัฒนาคุณภาพฯ

97 จา้งถ่ายเอกสาร 130.00            เฉพาะเจาะจง 130.00          ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 37/2562 14 ส.ค. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

98 จา้งท าป้าย 456.00            เฉพาะเจาะจง 456.00          ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป 38/2562 20 ส.ค. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

99 จา้งรถบัสปรับอากาศ 8,600.00          เฉพาะเจาะจง 8,600.00        หจก.ยพุาการท่องเที่ยว หจก.ยพุาการท่องเที่ยว 39/2562 4 ก.ย. 2562

โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคล

100 จา้งถ่ายเอกสาร 333.00            เฉพาะเจาะจง 333.00          ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร ร้านเจห๊ล่ันถ่ายเอกสาร 40/2562 17 ก.ย. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป



ล ำดบั แผนงำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่ วิธจีดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเละรำคำ ว.ด.ป.

ที่ จดัซ้ือจดัจำ้ง (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง สั่งซ้ือ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปงีบประมำณ  2562


