
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
ที่     พิเศษ  /๒๕๖๔ วันที่     ๔  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 งานบริหารงบประมาณได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จากการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 โดยผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ประกอบด้วย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินการในภาพรวม 
 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

๑. วิธีประกาศเชิญชวน - - 
๒. ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

๖๙๙,๙๐๐.๐๐ ๖๙๙,๙๐๐.๐๐ 

๓. วิธีคัดเลือก - - 
๔. วิธีเฉพาะเจาะจง ๔๘๗,๐๒๙.๐๐ ๔๘๗,๐๒๙.๐๐ 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๑๘๖,๙๒๙.๐๐ ๑,๑๘๖,๙๒๙.๐๐ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจ านวน 
๔๓  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  ๔๓  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 

๒. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตาม 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑. วิธีประกาศเชิญชวน - - 
๒. ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑ ๒.๓๓ 



๓. วิธีคัดเลือก - - 
๔. วิธีเฉพาะเจาะจง ๔๒ ๙๗.๖๗ 

รวม ๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจ านวน  
๔๓ โครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๔๒  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๖๗ 

 
๓. ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตาม 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑. วิธีประกาศเชิญชวน - - 
๒. ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

๖๙๙,๙๐๐.๐๐ ๕๘.๙๗ 

๓. วิธีคัดเลือก - - 
๔. วิธีเฉพาะเจาะจง ๔๘๗,๐๒๙.๐๐ ๔๑.๐๓ 

รวม ๑,๑๘๖,๙๒๙.๐๐ ๑๐๐ 
  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจ านวน  
๑,๑๘๖,๙๒๙.๐๐ บาทจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 
๖๙๙,๙๐๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๗ และวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๔๘๗,๐๒๙.๐๐บาท  คิดเป็นร้อยละ   
๔๑.๐๓ 

๔. ปัญหา อุปสรรคข้อจ ากัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
งานบริหารงบประมาณด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซื้อ 

จัดจ้างของปีบงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปดังนี้ 
 ด้วยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น พ.ร.บ. ระเบียบและ
กฎกระทรวงใหม่ที่หน่วยงานรัฐต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า เราะต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบและกฎกระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ไม่เกิดข้อผิดพลาดในกาจัดซื้อจัดจ่างต่อหน่วยงานของรัฐ 

๕. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ 



คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบ และกฎกระทรวง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
    ลงชื่อ 
     (นางสาวธัญญ์วรัศม์  เหมือนศรีชัย) 
                  เจ้าหน้าที่ 
  
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.......................ทราบ............................................................................................................................. .............. 

ลงชื่อ 
     (นางระพีพร  โคตรชนะ) 
    อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๐๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. จ้างเช่าอินเตอร์เน็ต ๓,๘๕๒.๐๐ ๓,๘๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง TOT TOT อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๐๑/๒๕๖๔ 

๒. ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กด้านพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและโครงการพัฒนา
ห้องเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 

๑๔,๕๘๘.๐๐ ๑๔,๕๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๐๑/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๐๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบพฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. จ้างท าอาหารกลางวัน ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี  
ชุมพล 

นางสาวสาวิตรี 
ชุมพล 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๐๒/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.๐๑ 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. ซื้อวัสดุโครงการพัฒนา
ห้องเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 

๙,๐๕๐.๐๐ ๙,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนิสต้าดีไซน์ ร้านนิสต้าดีไซน์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๐๒/๒๕๖๔ 

๒. ซื้อไส้กรองน้ า ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ ฉพาะเจาะจง ร้าน P.L.วอเตอร์ ร้าน P.L.วอเตอร์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๐๓/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๐๑ 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม  ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. ซื้อวัสดุเทอร์โมมิเตอร์ ๔,๖๐๐.๐๐ ๔,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทแอปเทก้า 
จ ากัด 

บริษัทแอปเทก้า 
จ ากัด 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๐๔/๒๕๖๔ 

๒. ซื้อวัสดุอุปกรณ์การไฟฟ้า ๒,๘๖๐.๐๐ ๒,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านชัยการไฟฟ้า ร้านชัยการไฟฟ้า อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๐๕/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๐๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่
จะซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน 

๖๙๙,๙๐๐.๐๐ ๖๙๙,๙๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

หจก.บีบีวาย 025  ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๐๓/๒๕๖๔ 

๒. จ้างท าป้ายวันส าคัญต่างๆ ๑,๙๑๐.๐๐ ๑,๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ที
ดีไซน์ 

ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๐๔/๒๕๖๔ 

๓. ซื้อวัสดุโครงการวันส าคัญ
ต่างๆของชาติ 

๑๕,๓๖๓.๐๐ ๑๕,๓๖๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๐๖/๒๕๖๔ 

๔. จ้างซ่อมทีวี ๖,๙๐๐.๐๐ ๖,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเอส
เซอร์วิส 

ร้านเอสเอสเซอร์วิส อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๐๔/๒๕๖๔ 

๕. ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเด็ก
ตามร่างกาย 

๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสโสะบริการ ร้านสโสะบริการ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๐๗/๒๕๖๔ 

๖. 
. 

จ้างท าส าเนาเอกสาร ๑๔,๒๐๐.๐๐ ๑๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าพานิชย์ ร้านต้นกล้าพานิชย์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๐๗/๒๕๖๔ 



แบบ สขร.๐๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม  ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. จ้างเช่าอินเทอร์เน็ต ๓,๘๕๒.๐๐ ๓,๘๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง TOT TOT อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๐๕/๒๕๖๔ 

๒. ซื้อวัสดุส านักงาน ๑๑,๙๗๕.๐๐ ๑๑,๙๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าพานิชย์ ร้านต้นกล้าพานิชย์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๐๘/๒๕๖๔ 

๓. จ้างท าป้ายวันส าคัญต่างๆ ๘,๓๑๐.๐๐ ๘,๓๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์ ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๐๘/๒๕๖๔ 

๔. จ้างท าป้ายโครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ์ 

๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพิสุทธิ์  แสงค า นายพิสุทธิ์  แสงค า อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๐๙/๒๕๖๔ 

๕. ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องกรองน้ า ๗,๓๐๐.๐๐ ๗,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง P.L. วอเตอร์ P.L. วอเตอร์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๐๙/๒๕๖๔ 

 
 



แบบ สขร.๐๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. จ้างเช่าอินเทอร์เน็ต ๓,๘๕๒.๐๐ ๓,๘๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง TOT TOT อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๑๑/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สขร.๐๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. ซื้อหนังสือเรียน ๘๗,๗๑๔.๐๐ ๘๗,๗๑๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ธิติภัณฑ์ 
(เซ่ง) 

หจก. ธิติภัณฑ์ (เซ่ง) อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๐/๒๕๖๔ 

๒. ซื้อวัสดุโรงเรียนคุณภาพ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ภัณฑ์ ร้านประสงค์ภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๑/๒๕๖๔ 

๓. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า 

๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอภิชิต เนตร
แสงศรี 

นายอภิชิต เนตรแสง
ศรี 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๐/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๐๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม 

๓๘,๗๖๙.๐๐ ๓๘,๗๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๒/๒๕๖๔ 

๒. จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. บีบีวาย 025 หจก. บีบีวาย 025 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๑๒/๒๕๖๔ 

๓. ซื้อหมึกเติมปริ้นเตอร์ ๓,๗๐๐.๐๐ ๓,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวซ์ด่าน
ซ้าย 

ร้านแอดไวซ์ด่านซ้าย อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๓/๒๕๖๔ 

๔. ซื้อ ปพ. ๑,๕๘๖.๐๐ ๑,๕๘๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ธิติภัณฑ์ 
(เซ่ง) 

หจก. ธิติภัณฑ์ (เซ่ง) อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๔/๒๕๖๔ 

๕. จ้างตัดหญ้าตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณ
โรงเรียน 

๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวิลาส  
ยศปัญญา 

นายวิลาส  
ยศปัญญา 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๑๓/๒๕๖๔ 

๖. ซื้อโปรเจคเตอร์ ๓๐,๓๐๐.๐๐ ๓๐,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะวันโกล์ ร้านเดอะวันโกล์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๕/๒๕๖๔ 

๗. ซื้อเวชภัณฑ์ยา ๑,๓๐๕.๐๐ ๑,๓๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านทิพย์อุดมเภสัช ร้านทิพย์อุดมเภสัช อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๖/๒๕๖๔ 



แบบ สขร.๐๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่
จะซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๘. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ๒,๓๙๐.๐๐ ๒,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวซ์ด่าน
ซ้าย 

ร้านแอดไวซ์ด่านซ้าย อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๗/๒๕๖๔ 

๙. จ้างท าป้ายธนาคารโรงเรียน ๓,๘๕๐.๐๐ ๓,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์ ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๑๔/๒๕๖๔ 

๑๐. จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. บีบีวาย 025 หจก. บีบีวาย 025 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๑๕/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สขร.๐๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่
จะซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. จ้างส าเนาเอกสาร ๑,๐๖๙.๐๐ ๑,๐๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เจ. ก๊อปปี้ ร้านเจ.เจ. ก๊อปปี้ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๑๖/๒๕๖๔ 

๒. จ้างเช่าอินเทอร์เน็ต ๓,๘๕๒.๐๐ ๓,๘๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง TOT TOT อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๑๗/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๐๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. ซื้อวัสดุบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ภัณฑ์ ร้านประสงค์ภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๘/๒๕๖๔ 

๒. จ้างเช่าอินเทอร์เน็ต ๓,๘๕๒.๐๐ ๓,๘๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง TOT TOT อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๑๘/๒๕๖๔ 

๓. ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการบิหาร
จัดการชั้นเรียน 

๑๖,๖๗๐.๐๐ ๑๖,๖๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๑๙/๒๕๖๔ 

๔. ซื้อวัสดุโครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษา 

๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ภัณฑ์ ร้านประสงค์ภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๒๐/๒๕๖๔ 

๕. จ้างตัดหญ้า ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวิลาส  
ยศปัญญา 

นายวิลาส  
ยศปัญญา 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๑๙/๒๕๖๔ 

 



แบบ สขร.๐๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่

จะซื้อ 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

๑. ซื้อวัสดุโครงการงบสุขบัญญัติ ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรศิริ ร้านพรศิริ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๒๑/๒๕๖๔ 

๒. จ้างท าป้ายไวนิลโครงการสุข
บัญญัติ 

๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์ ร้านทีแอนด์ทีดีไซน์ อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจ้าง 

๒๐/๒๕๖๔ 

๓. ซื้อวัสดุหมึกเติมปริ้นเตอร์ ๒,๒๖๐.๐๐ ๒,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวซ์ด่าน
ซ้าย 

ร้านแอดไวซ์ด่านซ้าย อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๒๒/๒๕๖๔ 

๔. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
PC 

๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอชเอโมบาย ร้านเอชเอโมบาย อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีซื้อ 

๒๓/๒๕๖๔ 

 
 
 
 


