รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจาปี พ.ศ. 2562
งานพัสดุ โรงเรียนวัดบางเตยนอกได้ทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ พร้อมทั้ง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหาอุปสรรค์/ข้อจากัดและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นข้อมูลแสดงความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ในปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยจาแนกตามประเภท
การจัดซื้อจัดจ้างได้ดังตารางต่อไปนี้ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือ
การจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 1 แสดงร้ อ ยละของการจ าแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ห รื อ การจั ด หาพั ส ดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน (รายการ) คิดเป็นร้อยละ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน (รายการ)
คิดเป็นร้อยละ
เฉพาะเจาะจง
100
100
รวม
100
100
ในตารางที่ 1 ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่ า งเดื อ นกั น ยายน 2562 – กั น ยายน 2563)
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุจานวนรวม 100 โครงการ พบว่า โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุ
โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด
ตารางที่ 2 แสดงผลรวมของการใช้ง บประมาณจาแนกตามวิธี การจั ดซื้อ จัดจ้า งพัส ดุ หรื อการจัดหาพัส ดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ
เฉพาะเจาะจง
503,242.60
รวม
503,242.60
จากตารางที่ 2 จานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มี จ านวนรวมทั้ ง สิ้ น 503,242.60 บาท โดยงบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่ มี ว ง เงิ น ง บปร ะ มาณร ว มสู ง สุ ด เป็ น ก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ดยวิ ธี เฉพ าะ เจาะ จง
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การจั ด หาพั ส ดุ ข องโรงเรี ย นประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ผ่ า นมา
โรงเรียนได้ดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุไ ปแล้ว รวมจานวน 100 รายการ ใช้ง บประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างไปรวมทั้งสิ้น 503,242.60 บาท

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดและแนวทางแก้ไขในการดาเนินการจัดหาพัสดุ
เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดบางเตยนอก ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุ เป็นไปตาม
วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้
ที่ผ่านมา งานพัสดุมี ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในสถานศึกษามีความรู้ ความชานาญใน
การดาเนินงานตามพรบ. หรือระเบียบของกระทรวงการคลัง ยังไม่แม่นยา จึง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินการจัดหาพัสดุ
2. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านภายในโรงเรี ย นมี อั ต ราก าลั ง จ านวนจ ากั ด ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ บ างครั้ ง ต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางแก้ไข
1. โรงเรียนได้มีการจัดทาคู่มือวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจั ดหาพัสดุ พร้อมเข้ารับการอบรม
เพื่อเพิ่มเติมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา เพื่อให้ได้ทราบและถือปฏิบัติไ ด้อย่าง
ถูกต้อง
2. โรงเรียนได้กาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกากับ
และควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กาหนด

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่
1

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง
วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

3,950.00

เฉพาะเจาะจง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

3,950.00 บริษัท เอ็ม.เบสท์ ออฟฟิส
โซลูชั่น

บริหารงานทั่วไป
2

วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท เอ็ม.เบสท์ ออฟฟิส

1/2562 '2 ต.ค. 2561

โซลูชั่น

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2/2562' 4 ต.ค. 2561

820.00

เฉพำะเจำะจง

820.00 นายประสงค์ รักษาทรัพย์

นายประสงค์ รักษาทรัพย์

3/2562 '5 ต.ค. 2561

600.00

เฉพาะเจาะจง

600.00 ร้านเจ๊ปุ๋ย เอ็ม ซี อี (MCE)

ร้านเจ๊ปุ๋ย เอ็ม ซี อี (MCE)

4/2562 '30 ต.ค. 2561

2,460.00

เฉพาะเจาะจง

2,460.00 นายประสงค์ รักษาทรัพย์

นายประสงค์ รักษาทรัพย์

5/2562 '1 พ.ย. 2561

4,950.00

เฉพาะเจาะจง

4,950.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

6/2562 '6 พ.ย. 2561

6,475.00

เฉพาะเจาะจง

6,475.00

9,309.00

เฉพาะเจาะจง

9,309.00 บริษัท โมโนลักซ์ จากัด

บริหารงานทั่วไป
3

วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน
(แก๊ส)

4

วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริหารงานทั่วไป

5

วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน
(แก๊ส)

6

วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

7

วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

7/2562 '9 พ.ย. 2561

บริหารงานทั่วไป
8

วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด
สู่ความเป็นเลิศ

บริษัท โมโนลักซ์ จากัด

8/2562 '13 พ.ย. 2561

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่
9

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด
สู่ความเป็นเลิศ

4,292.00

เฉพาะเจาะจง

4,292.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

9/2562 '13 พ.ย. 2561

10 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด
สู่ความเป็นเลิศ

300.00

เฉพาะเจาะจง

300.00 ร้านเจ๊ปุ๋ย เอ็ม ซี อี (MCE)

ร้านเจ๊ปุ๋ย เอ็ม ซี อี (MCE)

10/2562 '20 พ.ย. 2561

11 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน
(แก๊ส)

1,640.00

เฉพาะเจาะจง

1,640.00 นายประสงค์ รักษาทรัพย์

นายประสงค์ รักษาทรัพย์

11/2562 '3 ธ.ค. 2561

12 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันสาคัญ

3,459.00

เฉพาะเจาะจง

3,459.00

12/2562 '17 ธค. 2561

1,668.00

เฉพาะเจาะจง

1,668.00

13/2562 '17 ธค. 2561

659.00

เฉพาะเจาะจง

659.00

14/2562 '21 ธ.ค. 2561

15 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด
สู่ความเป็นเลิศ

550.00

เฉพาะเจาะจง

550.00

15/2562 '2 ม.ค. 2562

16 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน
(แก๊ส)

2,050.00

เฉพาะเจาะจง

ในรอบปี
13 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันสาคัญ
ในรอบปี
14 โทรศัพท์ตงั้ โต๊ะ โครงการพัฒนา
คุณภาพบริหารงานทั่วไป

2,050.00 นายประสงค์ รักษาทรัพย์

นายประสงค์ รักษาทรัพย์

16/2562 '3 ม.ค. 2562

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

17 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริหารงานทั่วไป

950.00

เฉพาะเจาะจง

950.00 ร้าน พี. เค ซับพลาย

18 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

4,950.00

เฉพาะเจาะจง

4,950.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

835.00

เฉพาะเจาะจง

6,426.00

เฉพาะเจาะจง

1,230.00

3,950.00

19 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
20 วัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ร้าน พี. เค ซับพลาย

17/2562 '3 ม.ค. 2562

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

18/2562 '8 ม.ค. 2562

ร้านค้าหน้าอาเภอ

19/2562 '16 ม.ค. 2562

6,426.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

20/2562 '5 ก.พ. 2562

เฉพาะเจาะจง

1,230.00 นายประสงค์ รักษาทรัพย์

นายประสงค์ รักษาทรัพย์

21/2562 '6 ก.พ. 2562

เฉพาะเจาะจง

3,950.00 บริษัท เอ็ม.เบสท์ ออฟฟิส

บริษัท เอ็ม.เบสท์ ออฟฟิส

22/2562 '22 ก.พ. 2562

835.00 ร้านค้าหน้าอาเภอ

และยกระดับกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
21 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน
(แก๊ส)
22 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

โซลูชั่น

บริหารงานทั่วไป
23 วัสดุ โครงการอาหารกลางวัน
(แก๊ส)

1,230.00

เฉพาะเจาะจง

1,230.00 นายประสงค์ รักษาทรัพย์

โซลูชั่น
นายประสงค์ รักษาทรัพย์

23/2562 '8 มี.ค. 2562

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

24 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

1,200.00

เฉพาะเจาะจง

1,200.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 2

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี 2

24/2562' 11 มี.ค. 2562

1,900.00

เฉพาะเจาะจง

1,900.00

4,950.00

เฉพาะเจาะจง

4,950.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

26/2562 '19 มี.ค. 2562

4,667.50

เฉพาะเจาะจง

4,667.50 บ.สยามแม็คโคร จากัด

บ.สยามแม็คโคร จากัด

27/2562 '19 มี.ค. 2562

สู่ความเป็นเลิศ
25 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

25/2562 '14 มี.ค. 2562

บริหารงานทั่วไป
26 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
27 ขอซื้อ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับกิจกรรมพัฒนา

มหาชน

มหาชน

คุณภาพผู้เรียน
28 บัตรเข้าชม อพวช.

13,980.00

เฉพาะเจาะจง

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

13,980.00 ศูนย์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์
แห่งชาติ อพวช.

ศูนย์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์

28/2562 '19 มี.ค. 2562

แห่งชาติ อพวช.

และยกระดับกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
29 ขอซื้อ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

560.00

เฉพาะเจาะจง

560.00 ร้านน้าดืม่ นที

ร้านน้าดืม่ นที

29/2562 '20 มี.ค. 2562

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

30 หนังสือ โครงการพัฒนา

15,200.00

เฉพาะเจาะจง

คุณภาพการเรียนการสอน

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

15,200.00 บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนล
เทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จากัด

บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนล

30/2562 '4 เม.ย. 2562

เทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จากัด

และยกระดับผลสัมฤทธิ์
31 หนังสือ โครงการพัฒนา

39,624.00

เฉพาะเจาะจง

คุณภาพการเรียนการสอน

39,624.00 บริษัท อักษรเจริญทัศน์
อจท. จากัด

บริษัท อักษรเจริญทัศน์

31/2562 '4 เม.ย. 2562

อจท. จากัด

และยกระดับผลสัมฤทธิ์
32 หนังสือ โครงการพัฒนา

105,695.20

เฉพาะเจาะจง

คุณภาพการเรียนการสอน

105,695.20 ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สตรีท

(สกสค)

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สตรีท

32/2562 '4 เม.ย. 2562

(สกสค)

และยกระดับผลสัมฤทธิ์
33 ปพ1 ปพ3 โครงการพัฒนา

470.00

เฉพาะเจาะจง

คุณภาพการเรียนการสอน

470.00 ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สตรีท
(สกสค)

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สตรีท

33/2562 '30 เม.ย. 2562

(สกสค)

และยกระดับผลสัมฤทธิ์
34 เอกสารประจาชั้นเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

7,910.00

เฉพาะเจาะจง

7,910.00 บริษัท เพาเวอร์ เอ็ดดูแคร์

บริษัท เพาเวอร์ เอ็ดดูแคร์

34/2562 '15 พ.ค. 2562

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

35 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร

3,115.00

เฉพาะเจาะจง

27,795.00

เฉพาะเจาะจง

4,950.00

เฉพาะเจาะจง

4,500.00

2,100.00

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

3,115.00 ร้านค้าหน้าอาเภอ

ร้านค้าหน้าอาเภอ

35/2562 '17 พ.ค. 2562

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

36/2562 '29 พ.ค. 2562

4,950.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

37/2562 '29 พ.ค. 2562

เฉพาะเจาะจง

4,500.00 ร้านบ้านโป่งเซฟตี้

ร้านบ้านโป่งเซฟตี้

38/2562 '11 มิ.ย. 2562

เฉพาะเจาะจง

2,100.00 กองทุนนกกางเขน

กองทุนนกกางเขน

39/2562 '11 มิ.ย. 2562

ส่งเสริมรักการอ่าน

ส่งเสริมรักการอ่าน

สถานที่และสิ่งแวดล้อม

36 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

27,795.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
37 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
38 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริหารงานทั่วไป
39 สมุดรักการอ่าน โครงการพัฒนา
ห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ
40 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร

5,617.50

เฉพาะเจาะจง

5,617.50 หจก.งามศิลป์โลหะกิจ(1987)

1,100.00

เฉพาะเจาะจง

1,100.00

หจก.งามศิลป์โลหะกิจ(1987)

40/2562 '14 มิ.ย. 2562

สถานที่และสิ่งแวดล้อม
41 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม

41/2562 '18 มิ.ย. 2562

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

42 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

792.00

เฉพาะเจาะจง

1,177.00

เฉพาะเจาะจง

1,740.00

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

792.00 ร้านค้าสหกรณ์

ร้านค้าสหกรณ์

42/2562 18 มิ.ย. 2562

1,177.00 หจก.งามศิลป์โลหะกิจ(1987)

หจก.งามศิลป์โลหะกิจ(1987)

43/2562 21 มิ.ย. 2562

เฉพาะเจาะจง

1,740.00 ร้านเจริญสุข

ร้านเจริญสุข

44/2562 '9 ก.ค. 2562

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

2,500.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

45/2562 '19 ก.ค. 2562

6,368.80

เฉพาะเจาะจง

6,368.80 บริษัท อักษรเจริญทัศน์

บริษัท อักษรเจริญทัศน์

46/2562 '19 ก.ค. 2562

บริหารงานทั่วไป
43 วัสดุ โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
44 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันสาคัญ
ในรอบปี
45 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันสาคัญ
ในรอบปี
46 หนังสือ(เพิม่ เติม) โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน

อจท. จากัด

อจท. จากัด

และยกระดับผลสัมฤทธิ์

47 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันสาคัญ

511.00

เฉพาะเจาะจง

ในรอบปี
48 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ

511.00 บ.สยามแม็คโคร จากัด
มหาชน

4,950.00

เฉพาะเจาะจง

4,950.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

บ.สยามแม็คโคร จากัด

47/2562 '23 ก.ค. 2562

มหาชน
ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

48/2562 '23 ก.ค. 2562

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

ผลสัมฤทธิ์
49 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

3,950.00

เฉพาะเจาะจง

โซลูชั่น

บริหารงานทั่วไป
50 วัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด

3,950.00 บริษัท เอ็ม.เบสท์ ออฟฟิส

บริษัท เอ็ม.เบสท์ ออฟฟิส

49/2562 '23 ก.ค. 2562

โซลูชั่น

1,200.00

เฉพาะเจาะจง

1,200.00 ร้านมีเดีนเรคคอร์ด

ร้านมีเดีนเรคคอร์ด

50/2562 '31 ก.ค. 2562

1,600.00

เฉพาะเจาะจง

1,600.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

51/2562 2 ส.ค. 2562

10,350.00

เฉพาะเจาะจง

นายธานี หอมชื่น

52/2562 '6 ส.ค. 2562

530.00

เฉพาะเจาะจง

530.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

53/2562 '6 ส.ค. 2562

1,800.00

เฉพาะเจาะจง

1,800.00 ร้านเจริญศิลป์ คัลเลอร์แลป

ร้านเจริญศิลป์ คัลเลอร์แลป

54/2562 27 ส.ค. 2563

6,245.00

เฉพาะเจาะจง

6,245.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

55/2562 20 ก.ย. 2562

สู่ความเป็นเลิศ
51 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
52 วัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุน

10,350.00 นายธานี หอมชื่น

และยกระดับกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
53 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริหารงานทั่วไป
54 วัสดุ โครงการสนับสนุนวันสาคัญ
ในรอบปี
55 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
56 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

695.00

เฉพาะเจาะจง

4,950.00

เฉพาะเจาะจง

900.00

เฉพาะเจาะจง

800.00

เฉพาะเจาะจง

695.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

56/2562 24 ก.ย. 2562

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

57/2562 24 ก.ย. 2562

900.00 ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

ร้านศึกษาภัณฑ์ จ.ปทุมธานี

58/2562 25 ก.ย. 2562

800.00 บ.สยามแม็คโคร จากัด

บ.สยามแม็คโคร จากัด

59/2562 27 ก.ย. 2562

การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
57 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ

4,950.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
58 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
59 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ

มหาชน

มหาชน

ผลสัมฤทธิ์
60 วัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

1,831.60

เฉพาะเจาะจง

1,831.60 ศึกษาภัณฑพาณิชย์สตรีท

ศึกษาภัณฑพาณิชย์สตรีท

60/2562 27 ก.ย. 2562

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

61 จ้างเหมารถประจาทาง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

2,000.00 นายสมศักดิ์ ไตลังคะ

นายสมศักดิ์ ไตลังคะ

1/2562 '8 ต.ค. 2561

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

2,000.00 นายชาญณรงค์ โตหญ่

นายชาญณรงค์ โตหญ่

2/2562 '8 ต.ค. 2561

17,870.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรยุทธ บัวสี

3/2562 '2 พ.ย. 2561

2,200.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านวัชระ คอมพิวเตอร์

4/2562 '8 พ.ย. 2561

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ
ยกระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
62 จ้างตัดหญ้าและตัดกิง่ ไม้
บริเวณโรงเรียน
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
63 จ้างติดตัง้ กระดานไวท์บอร์ด

17,870.00 นายธีรยุทธ บัวสี

และถังเก็บน้า อุปกรณ์พร้อมค่าแรง
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
64 จ้างซ่อม Printer brother
โครงการพัฒนาคุณภาพ

2,200.00 ร้านวัชระ คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

แอนด์ เซอร์วิส

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป
65 จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบอ่าน-เขียน

1,673.00

เฉพาะเจาะจง

1,673.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

5/2562 '20 พ.ย. 2561

700.00

เฉพาะเจาะจง

700.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

6/2562 '23 พ.ย. 2561

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
66 จ้างถ่ายเอกสารแนวทางการประเมิน

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
67 จ้างซ่อม Harddisk Dell

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

2,800.00 ร้าน IT เซอร์วิส

ร้าน IT เซอร์วิส

7/2562 '23 พ.ย. 2561

8,500.00

เฉพาะเจาะจง

8,500.00 ร้านช่างหนึ่งเซอร์วิส

ร้านช่างหนึ่งเซอร์วิส

8/2562 '30 พ.ย. 2561

5,950.00

เฉพาะเจาะจง

5,950.00 หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

9/2562 '30 พ.ย. 2561

โดยนายโสภณ สุขโสภี

โดยนายโสภณ สุขโสภี

โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ
68 จ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
69 จ้างเหมารถนานักเรียนไปทัศนศึกษา
ค่ายลูกเสือ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ
70 จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบPre O-net

1,552.00

เฉพาะเจาะจง

1,552.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

10/2562 '4 ม.ค. 2562

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

2,000.00 นายชาญณรงค์ โตหญ่

นายชาญณรงค์ โตหญ่

11/2562 '4 ม.ค. 2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
71 จ้างตัดหญ้าและตัดกิง่ ไม้
บริเวณโรงเรียน
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

72 จ้างซ่อมแซมระบบน้า วัสดุพร้อมค่าแรง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

2,500.00 นายเบิ้ม มหาพิรุณ

นายเบิ้ม มหาพิรุณ

12/2562 '15 ม.ค. 2562

2,200.00

เฉพาะเจาะจง

2,200.00 นายเบิ้ม มหาพิรุณ

นายเบิ้ม มหาพิรุณ

13/2562 '22 ม.ค. 2562

1,709.00

เฉพาะเจาะจง

1,709.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

14/2562 '22 ม.ค. 2562

900.00

เฉพาะเจาะจง

วัชระ คอมพิวเตอร์ แอน

15/2562 '5 ก.พ.2562

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
73 จ้างติดตัง้ ฐานธง วัสดุพร้อมค่าแรง
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
74 จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบอ่าน-เขียน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
75 จ้างซ่อม Notebook Asus
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป
76 จ้างถ่ายเอกสารการอ่าน

900.00 วัชระ คอมพิวเตอร์ แอน
เซอร์วิส

เซอร์วิส

180.00

เฉพาะเจาะจง

180.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

16/2562 '6 ก.พ.2562

7,500.00

เฉพาะเจาะจง

7,500.00 หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

17/2562 '12 ก.พ.2562

โดยนายโสภณ สุขโสภี

โดยนายโสภณ สุขโสภี

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
77 จ้างรถบัสโดยสารไม่ประจาทาง
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่ม 10
โครงการส่งเสริมสนับสนุน

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

และยกระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ
78 จ้างเหมาประจาทาง

2,100.00

เฉพาะเจาะจง

2,100.00 นายสมศักดิ์ ไตลังคะ

นายสมศักดิ์ ไตลังคะ

18/2562 '12 ก.พ.2562

432.00

เฉพาะเจาะจง

432.00 นายสัมฤทธิ์ เข็มทอง

นายสัมฤทธิ์ เข็มทอง

19/2562 '15 ก.พ.2562

120.00

เฉพาะเจาะจง

120.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

20/2562 '18 ก.พ.2562

180.00

เฉพาะเจาะจง

180.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

21/2562 '14 มี.ค.2562

21,000.00

เฉพาะเจาะจง

21,000.00 หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

22/2562 '19 มี.ค.2562

โดยนายโสภณ สุขโสภี

โดยนายโสภณ สุขโสภี

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ
79 จ้างทาป้าย
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
80 จ้างถ่ายเอกสาร
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
81 จ้างถ่ายเอกสาร
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ
82 จ้างรถบัสโดยสารไม่ประจาทาง
ไปทัศนศึกษาที่ อพวช.
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

83 จ้างทาป้าย

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

675.00

เฉพาะเจาะจง

675.00 ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

23/2562 '20 มี.ค.2562

780.00

เฉพาะเจาะจง

780.00 ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

24/2562 '30 เม.ย.2562

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

2,500.00 นายชาญณรงค์ โตหญ่

นายชาญณรงค์ โตหญ่

25/2562 '3 พ.ค.2562

5,575.00

เฉพาะเจาะจง

5,575.00 นางพรทิพย์ ดวนใหญ่

นางพรทิพย์ ดวนใหญ่

26/2562 '10 พ.ค.2562

1,300.00

เฉพาะเจาะจง

1,300.00 ร้านเจโร่ เมค ไอที

ร้านเจโร่ เมค ไอที

27/2562 '17 พ.ค.2562

485.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

28/2562 '22 พ.ค.2562

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
84 จ้างทาป้าย
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป
85 จ้างตัดหญ้าและตัดกิง่ ไม้
บริเวณสนามเด็กเล่น
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
86 จ้างตัดแต่งกิง่ ไม้และปรับภูมิทัศน์
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
87 จ้างซ่อม Notebook Asus
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป
88 จ้างถ่ายเอกสาร
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์

485.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

89 จ้างเหมาทาอาหารว่าง

8,800.00

เฉพาะเจาะจง

10,535.00

เฉพาะเจาะจง

1,030.00

เฉพาะเจาะจง

2,500.00

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

8,800.00 นางสุภาวดี ทบวงศิลป์

นางสุภาวดี ทบวงศิลป์

29/2562 '24 พ.ค.2562

ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

30/2562 '28 พ.ค.2562

1,030.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

31/2562 '14 มิ.ย.2562

เฉพาะเจาะจง

2,500.00 นายชาญณรงค์ โตหญ่

นายชาญณรงค์ โตหญ่

32/2562 '5 ก.ค.2562

1,480.00

เฉพาะเจาะจง

1,480.00 นางสุภาวดี ทบวงศิลป์

นางสุภาวดี ทบวงศิลป์

33/2562 '3 ส.ค.2562

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

7,000.00 หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

34/2562 '3 ส.ค.2562

โดยนายโสภณ สุขโสภี

โดยนายโสภณ สุขโสภี

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

90 จ้างทาป้าย

10,535.00 ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป
91 จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบอ่าน-เขียน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
92 จ้างตัดหญ้าและตัดกิง่ ไม้
บริเวณสนามเด็กเล่น
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
93 จ้างเหมาทาอาหารว่าง
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ
94 จ้างรถบัสโดยสารไม่ประจาทาง
ไปทัศนศึกษาบ้านครูธานี
โครงการส่งเสริมสนับสนุน

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

ลำดับ
ที่

วงเงินที่

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

จัดซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

และยกระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ
95 จ้างติดตัง้ ป้าย

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

1,000.00 ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

35/2562 '2 ส.ค.2562

520.00

เฉพาะเจาะจง

520.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

36/2562 '6 ส.ค.2562

130.00

เฉพาะเจาะจง

130.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

37/2562 14 ส.ค. 2562

456.00

เฉพาะเจาะจง

456.00 ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

ร้านเจริญศิลป์คัลเลอร์แลป

38/2562 20 ส.ค. 2562

8,600.00

เฉพาะเจาะจง

8,600.00 หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

หจก.ยุพาการท่องเที่ยว

39/2562 4 ก.ย. 2562

333.00

เฉพาะเจาะจง

333.00 ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

ร้านเจ๊หลั่นถ่ายเอกสาร

40/2562 17 ก.ย. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป
96 จ้างถ่ายเอกสาร
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และยกระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ

97 จ้างถ่ายเอกสาร
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

98 จ้างทาป้าย
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

99 จ้างรถบัสปรับอากาศ
โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคล

100 จ้างถ่ายเอกสาร
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานทั่วไป

แบบสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ
ที่

แผนงำนที่จัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกเละรำคำ

ว.ด.ป.

(บำท)

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซื้อหรือจ้ำง

สั่งซื้อ

