




รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแหล่งงบประมาณ(งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่ าที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงาน) ทุกวิธีการ ที่ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA)ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ 

วิเคราะห์ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินแล้วเสร็จเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนก

ตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน

การทุจริตคอรัปชั่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ต่อไป 

  โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

อุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะ 

น าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้รับอนุมัติงบประมาณ 3,285,601.86 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 3,144,453.53 บาท คงเหลือจากการ ด าเนินงาน 

144,148.33 บาท รวมจ านวนโครงการ ทั้งสิ้น 59 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาราง  

ตาราง 1.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)  

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายการ(จ านวน) งบประมาณท่ีได้ใช้ไป
(บาท) 

ร้อยละ จัดล าดับ 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - - - - 
วิธีคัดเลือก 1 659,380.00 20.07 2 
วิธีเฉพาะเจาะจง 58 2,485,073.53 75.64 1 
รวม 59 3,144,453.53 95.71  
 จากข้อมูลตารางที่ 1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้ด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมี

โครงการที่ด าเนินการภายใต้งบประมาณที่ได้รับ จ านวน ๗๓ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุดคือ 

วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,485,073.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.64 รองลงมา คือวิธีคัดเลือก รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 659,380.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.07  

 

  



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อโรงเรียนหนองหลวงศึกษามีดังต่อไปนี้ 

  1. ความเสี่ยงต่อผู้รับจ้างไม่มีประสิทธิภาพ  

  2. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการ 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ลดปริมาณงาน ลด/ล็อคสเปค  

  3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะจ าเพาะ จะส่งผลให้การสืบราคากลางผู้ประกอบการ

มืออาชีพต้องใช้เวลาและระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบ  

 3. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจ ากัด 

 ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดมีสาเหตุหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

  3.1 ปัญหาด้านผู้บริหาร 

   - ผู้บริหาร มีความเข้าใจในระเบียบกฎหมายข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน 

    3.2 ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

  - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงานในระบบ e-GP  

  3.3 ปัญหาด้านเทคโนโลยี 

  - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และระบบการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS เป็น ระบบที่

ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการท างาน ส่งผลให้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่เหลือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ในช่วงการ

เบิกจ่ายปลายปีงบประมาณ จะมีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างในระบบทันที 

  3.4 ปัญหาด้านคู่สัญญา 

  - ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น การเริ่มท างาน การส่งมอบงาน  

  - วัสดุและอุปกรณ์ ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ระบุในสัญญา  

 4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  

 ตารางที่ 4.1 สรุปผลงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๔ ที่ประหยัดได้ 

(ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564) 

งบประมาณเพ่ือการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย:บาท) 
รายการ งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีประหยัดได้ 

จ านวนเงิน 3,285,601.86 3,144,453.53 144,148.33 
ร้อยละ 100 95.71 4.29 



 จากข้อมูลตารางที่ 4.1 ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนหนองหลวงศึกษาได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมี

โครงการที่ด าเนินการใต้งบทุน จ านวน 59 โครงการ พบว่าโรงเรียนหนองหลวงศึกษาสามารถประหยัดงบประมาณ

ได้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 144,148.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.29 

 5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดในข้อ 3 สามารถน ามาก าหนดแนวทางในการ ปรับปรุง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ ดังนี้ 

  ด้านผู้บริหาร 

  1. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

  1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องกับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 

  2. จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน    

  ด้านเทคโนโลยี 

  1. ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความส าคัญต่อการท างานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ควรมี เจ้าหน้าที่

สามารถแก้ไขเฉพาะหน้า หากระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงที เพราะเป็นผลกระทบ ต้าน

งบประมาณท่ีมีความส าคัญอย่างมาก 

  2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือความ คล่องตัว

ในการปฏิบัติงาน 

  3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  

  ด้านคู่สัญญา 

  1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สร้างและตระหนักในด้าน 

คุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและของทางประชาสัมพันธ์ 

ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูล สอบถามปัญหาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัด 

จ้างที่เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูล สอบถามปัญหาและมีบุคลากรท า

หน้าที่ ตอบค าถามและคอยช่วยเหลือแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดปัญหาการร้องเรียน 

  

 

 



6. รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด 

  6.1 ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด า เนินการแล้วเสร็จประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  

จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

59 58 1 - 
100 98.31 1.69 - 

จากข้อมูลตารางที่ 6.1 ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนหนองหลวงศึกษาได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีโครงการที่

ด าเนินการภายใต้งบประมาณลงทุน จ านวน 59 โครงการแยกเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 58 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 98.31 วิธีคัดเลือก จ านวน 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 1.69 และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 0 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 59 โครงการ พบว่า โรงเรียนหนอง

หลวงศึกษา สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายใน ปีงบประมาณ 2564 ทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

  6.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง  

ตารางที่ 6.2 ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

งบประมาณท่ีใช้ไป วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

3,144,453.53 2,485,073.53 659,380.00 - 
100 75.64 20.07 - 

 จากข้อมูลตารางที่ 6.2 ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนหนองหลวงศึกษาได้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีโครงการที่

ด าเนินการภายใต้งบประมาณ จ านวน 59 โครงการ พบว่า โรงเรียนหนองหลวงศึกษาสามารถด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างได้จ านวนเงินทั้งสิ้น 3,144,453.53 บาท แยกเป็นการวิธี เฉพาะเจาะจง จ านวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

95.71 วิธีคัดเลือก จ านวน 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 20.07  และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 0 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 59 โครงการ 

 

 

 

 

 



กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
1.กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.1 การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี(ตามมาตรา 11) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

1.แจ้งรายละเอียดการจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าป ี

- แจ้งรายละเอียดงบประมาณและ
แผนปฏบิัติการประจ าปทีี่ได้รบัอนุมัติ
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

-เจ้าหน้าที่งาน
แผนและนโยบาย 

- พระราชบญัญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  2560 มาตรา 11 
- ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  ข้อ 11  ข้อ 
12  และข้อ 13 
- กฎกระทรวง ก าหนด 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่ท าข้อตกลงเปน็หนังสือ 
และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตัง้ผู้ตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ.  2560 
 
 
 
 

2.กลุ่มงานทีไ่ด้รับงบประมาณ
แจ้งความต้องการใช ้

- โครงงานที่ได้รบังบประมาณเสนอ
เร่ืองที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการมายัง
พัสด ุ

-กลุ่มบริหารงาน
ที่ต้องการใช้พัสด ุ

3.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจา้ง
และเสนอขอความเห็นชอบ 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบซึ่งมีรายละเอียดอย่าง
น้อยดังนี ้
1.ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
2.วงเงินทีจ่ะจัดซื้อจัดจา้งโดยประมาณ 
3.ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจดัจ้าง 
4.รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
-จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-น าเสนอเพื่อขออนุมัติ 

-เจ้าหน้าที ่

4. ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
เว็บไซต์ของส านักงานและปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ิดประกาศของ
ส านักงาน 

-หัวหน้า
เจ้าหน้าที ่
-เจ้าหน้าที ่

5. ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง -ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งให้เป็นไปตาม
แผนและขัน้ตอนของระเบียบตอ่ไป 

-เจ้าหน้าที ่



1.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(  ตามมาตรา 12) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1. บันทึกรายงาน
ผลการพิจารณา 

บันทึกการรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบตาม
รายการดังนี้ 
1. รายงานขอซื้อขอจ้าง 
2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นร่าง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง 
และผลการพิจารณาในครั้งนั้น(ถ้ามี) 
3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาการ
คัดเลือกข้อเสนอ 
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้า
มี) 
8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที ่

-พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  2560 มาตรา 12 
 
 
 

2. จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ 

- จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไว้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอ 

- เจ้าหน้าที ่ 

 

 

 

 

 



1.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นเสนอหรือคู่สัญญา( ตาม
มาตรา 13) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

1. จัดท า
แนวทางการ
ป้องกัน 

- จัดท าแนวทางปฏิบัตงิานในหน่วยงานดา้นการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนนิการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญา 
- ประกาศมาตรการหรือแนวทางป้องกันผู้ที่เก่ียวข้องมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 
- ท าประกาศแนวทางด าเนินงานเพื่อแสดงความโปร่งใส 
สุจริต และมีคุณธรรมแก่ทุกฝ่าย ระหว่างผู้มีหนา้ที่จัดซื้อ
จัดจ้าง ผูย้ื่นข้อเสนอราคา ผู้มีสว่นได้เสีย 
- ก าชับดูแลสอดส่องผูป้ฏิบัตงิานภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

 
-เจ้าหน้าที่ 

-พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
จั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง และกา ร
บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ 
พ.ศ.  2560 มาตรา 12 
 
 
 

2. ขอความ
เห็นชอบ
แนวทาง
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ -หัวหน้า
เจ้าหน้าที ่
-เจ้าหน้าที ่ 

 

3. แจ้งเวียน/ 
เผยแพร ่

แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหนา้ที่ทางเว็บไซต์จดหมายทาง
อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

-เจ้าหน้าที่ - พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.  2540 มาตรา 9 
- ระเบียบ กค.ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  

4. มีช่องทางการ
ร้องเรียน 

- คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ผา่นทางช่องทางดังนี้ 
1. ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยงาน  
2. ทางจดหมายโดยส่งมาที่ 137 หมู่ 1 ต.หนองหลวง  
อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร  47110 
3. โทรศัพท ์ 042 7046 15 

- เจ้าหน้าที่
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 



1.4 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหรือลงโทษผู้กระท าผิดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้าง มาตรา 120 ถึง 121) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าแนวทาง
การป้องกัน 

-  ก าหนดมาตรการการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
- มีคู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
- หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

-พรบ.ว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 
พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 

2. ขอความเห็นชอบ
และแจ้งเวียน
เผยแพร่ 

- น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ 
- แจ้งเวียนให้ทุกฝ่ายทราบทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา และปิดประกาศ ณ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
 

3. การพิจารณา
ลงโทษผู้ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือ
การกระท าผิด
มาตรการหรือ
กฎหมาย 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
- กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุ
น่าเชื่อถือและเป็นกรณีท่ีท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนแม้ผลการตรวจสอบยังไม่อ่านสรุป
ความเห็นได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิดให้
พิจารณาปรับย้ายงานให้เหมาะสม 

- คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

-พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. 2540 มาตรา 
9 
-  ระเบียบ กค.ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560  

 
2. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี 
 

 

 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 1. เจ้าของโครงการ ไม่เร่งการด าเนินงาน จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ท าให้

การจัดซื้อจัดจ้างล่าข้า ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด 

 2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ระบบหลุดบ่อย ท างานได้ไม่ ต่อเนื่อง เนื่องจากระบบ

อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

 3.ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และค าวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลใน หลายเรื่อง เป็นปัญหาการ ตีความ

ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

 4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องท าเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิด 

ข้อผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใต้ 

 5. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ท าให้ต้องใช้เวลาใน การ

ด าเนินการ ท าให้เกิดความล่าช้า 

 6. เจ้าของโครงการไม่ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่

ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 1. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ส าหรับงบประมาณในการบริหารจัดการ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้

สามารถ ตรวจสอบ เร่งรัด ก ากับ และ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เพ่ือให้การ

บริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและรัฐบาลก าหนด 

 2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการท างาน แจ้งให้ทุกกลุ่มทราบเพ่ือใช้ถือเป็นแนวร่วมกันอีก ทั้ง

เพ่ือใช้ส าหรับเป็นการก ากับติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการ 

  3. ลดบางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นในระบบ e-GP เพ่ือให้การท างานเสร็จเร็วขึ้น 

 4. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

 5. เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ 

อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือความถูกต้องแม่นย า ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน 

 6. ให้ผู้ทีต่้องการใช้พัสดุมีการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย และให้

ความส าคัญต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

 7. สร้างความตระหนักให้เจ้าของโครงการ ด าเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ 

 8. จัดหาเจ้าหน้าที่ ที่มีความช านาญงานเกี่ยวกับงานพัสดุและการเงินมาปฏิบัติหน้าที่ 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนตุลาคม 2563 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 56,800 56,800 เฉพาะเจาะจง นายเดชา วงศ์ตา นายเดชา วงศ์ตา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 01/2564  ลว 1 ตค 63 
2 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 46,000 46,000 เฉพาะเจาะจง นายหวัง สายสิงห์ นายหวัง สายสิงห์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 02/2564  ลว 1 ตค 63 
3 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 11,800 11,800 เฉพาะเจาะจง นางชาตรี ชุมแสง นางชาตรี ชุมแสง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 03/2564  ลว 1 ตค 63 
4 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 26,100 26,100 เฉพาะเจาะจง นายทวี วรรณพัฒน์ นายทวี วรรณพัฒน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 04/2564  ลว 1 ตค 63 
5 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 5,440 5,440 เฉพาะเจาะจง นายกนธี พุฒิแถลง นายกนธี พุฒิแถลง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 05/2564  ลว 1 ตค 63 
6 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องประชุม 8,595 8,595 เฉพาะเจาะจง ร้านส าลีเงิน ร้านส าลีเงิน เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 07/2564  ลว 2 ตค 63 
7 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร 550 550 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 08/2564  ลว 5 ตค 63 
8 ผ้าประดับตกแต่ง 1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอาภรณ์ ร้านรุ่งอาภรณ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 09/2564  ลว 6 ตค 63 
9 วัสดุส านักงาน 4,771 4,771 เฉพาะเจาะจง บ.วิทยาภัณฑ์ บ.วิทยาภัณฑ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 10/2564  ลว 7 ตค 63 
10 กระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน 20,250 20,250 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ิมพูนศึกษาภัณฑ์ ร้านเพ่ิมพูนศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 18/25654 ลว 19 ตค 63 
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 จ้างเข้าเล่มเอกสาร 240 240 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องณัฐก๊อปป้ี ร้านน้องณัฐก๊อปป้ี เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 19/2564  ลว 2 พย 63 
2 ซ้ือธูปเทียน 265 265 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรใหม่สังฆภัณฑ์ ร้านมิตรใหม่สังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 20/2564  ลว 3 พย 63 
3 กระดาษปก 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านสว่างวรรธนะ ร้านสว่างวรรธนะ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 21/2564  ลว 4 พย 63 
4 ค่าธงชาติ 120 120 เฉพาะเจาะจง ร้านเป๊บ แอนด์ ซีนิค ร้านเป๊บ แอนด์ ซีนิค เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 22/2564  ลว 5 พย 63 
5 วัสดุงานก่อสร้าง 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช. วิศวกรรม ร้าน ช. วิศวกรรม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 23/2564  ลว 6 พย 63 
6 บอร์ดพับและโต๊ะหมู่บูชา 28,400 28,400 เฉพาะเจาะจง นายสมพาน แก่นท้าว นายสมพาน แก่นท้าว เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 36/2564  ลว 13 พย 63 
7 แบบบันทึก ปพ.5 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบลูไลน์โก ซิสเต็ม ร้านบลูไลน์โก ซิสเต็ม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 44/2564  ลว 5 ตค 63 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 เครื่องปรับอากาศ 74,000 74,000 เฉพาะเจาะจง ร้านส าราญกระจกอลูมิน่ัม ร้านส าราญกระจกอลูมิน่ัม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 48/2564  ลว 1 ธค 63 
2 จ้างเหมารถโดยสาร 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายเดินฟ้า ศรีมุกดา นายเดินฟ้า ศรีมุกดา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 50/2564 ลว 2 ธค 63 
3 วัสดุส านักงาน 15,980 15,980 เฉพาะเจาะจง ร้านสว่างวรรธนะ ร้านสว่างวรรธนะ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 51/2564 ลว 2 ธค 63 
4 ตู้เก็บเอกสาร 11,300 11,300 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรสยาม

เฟอร์นิเจอร์แฟร์ 
หจก.มิตรสยาม
เฟอร์นิเจอร์แฟร์ 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 55//2564 ลว 15 ธค 63 

5 ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้าม่านจิงๆ ร้านผ้าม่านจิงๆ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 56/2564 ลว 16 ธค 63 
6 จ้างกั้นห้องประชาสัมพันธ์ 10,400 10,400 เฉพาะเจาะจง ร้านส าราญกระจกอลูมิน่ัม ร้านส าราญกระจกอลูมิน่ัม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 57/2564 ลว 17 ธค 63 
7 วัสดุปรับปรุงศาลาอ านวยการสนาม

กีฬา 
10,330 10,330 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 58/2564 ลว 17 ธค 63 

8 อุปกรณ์กีฬา 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส สปอร์ต ร้าน เจเอส สปอร์ต เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 59/2564 ลว 21 ธค 63 
9 ของรางวัลกีฬาภายใน 9,900 9,900 เฉพาะเจาะจง ร้านครูเล็กคนงามการค้า ร้านครูเล็กคนงามการค้า เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 60/2564 ลว 21 ธค 63 
10 สีน้ าอะครีลิค 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 61/2564 ลว 21 ธค 63 

11 ไส้กรองน้ าพร้อมติดตั้ง 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง พี ที เซลล์ พี ที เซลล์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 63/2564 ลว 25 ธค 63 
12 เวชภัณฑ์ยา 7,930 7,930 เฉพาะเจาะจง ชุมชนยา ชุมชนยา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 65/2564 ลว 29 ธค 63 
13 วัสดุก่อสร้าง 3,150 3,150 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอนพานิช ร้าน จอนพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 66/2564 ลว 29 ธค 63 
14 น้ ามันเชื้อเพลิง 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 67/2564 ลว 29 ธค 63 
15 น้ าด่ืม 1,925 1,925 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมอุทัยทิพย์ น้ าด่ืมอุทัยทิพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 68/2564 ลว 30 ธค 63 
         
         
         

 

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนมกราคม 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 จ้างถ่ายเอกสาร 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง สว่างก็อปปี้ สว่างก็อปปี้ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 67/2564  ลว 4 มค 64 
2 วัสดุงานก่อสร้าง 2,612 2,612 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 68/2564  ลว 6 มค 64 
3 เข้าเล่มเอกสาร 400 400 เฉพาะเจาะจง รุ่งศิริการพิมพ์ รุ่งศิริการพิมพ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 69/2564  ลว 7 มค 64 
4 เครื่องเขียน 3,734 3,734 เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจพานิช ร้านสมใจพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 70/2564 ลว 8 มค 64 
5 วัสดุส านักงาน 2,009 2,009 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดิสทริบิว บ.เอกชัย ดิสทริบิว เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 71/2564 ลว 8 มค 64 
6 ป้ายไวนิล 660 660 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านโอเค ร้านป้านโอเค เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 72/2564 ลว 11 มค 64 
7 ไมค์และสาย 4,210 4,210 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรชาย ร้านมิตรชาย เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 73/2564 ลว 12 มค 64 
8 วัสดุปรับปรุงห้องพักเวรยามครู 10,720 10,720 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็น

เตอร์ 
หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็น
เตอร์ 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 74/2564  ลว 13 มค 64 

9 จ้างวางระบบอินเตอร์เน็ต 128,960 128,960 เฉพาะเจาะจง ที ซี กรุ๊ป ที ซี กรุ๊ป เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 75/2565 ลว 14 มค 65 
10 ประตูม้วนพร้อมติดต้ัง 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา ภูมิจักร นายวิทยา ภูมิจักร เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 77/2565 ลว 18 มค 65 
11 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,760 1,760 เฉพาะเจาะจง ร้านตีตี้คอมพิวเตอร์ ร้านตีตี้คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 78/2564  ลว 19 มค 64 
12  น้ ามันเชื้อเพลิง 4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 79/2564  ลว 20 มค 64 
13 วัสดุก่อสร้าง 780 780 เฉพาะเจาะจง ร้านธรณีทวีทรัพย์ ร้านธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 70/2564  ลว 8 มค 64 
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 คอมพิวเตอร์All in one 109,900 109,900 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิตั้ ไอที ซิสเต็ม บ.ยูนิตั้ ไอที ซิสเต็ม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 87/2564  ลว 1 กพ 64 
2 จ้างถ่ายเอกสาร 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง สว่างก็อปปี้ สว่างก็อปปี้ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 88/2564  ลว 1 กพ 64 
3 ใบหลังคาและอุปกรณ์มุงหลังคา 17,562 17,562 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 89/2564  ลว 1 กพ 64 

4 แก๊สหุงต้ม 348 348 เฉพาะเจาะจง บ.อัมพาแก๊ส บ.อัมพาแก๊ส เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 90/2564 ลว 2 กพ 64 
5 ปกใสและกระดาษปก 2,205 2,205 เฉพาะเจาะจง ร้านสว่างวรรธนะ ร้านสว่างวรรธนะ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 91/2564 ลว 2 กพ 64 
6 เข้าเล่มเอกสาร 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งศิริการค้า ร้านรุ่งศิริการค้า เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 92/2564 ลว 3 กพ 64 
7 ซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์คลินิกคอม ร้านแบงค์คลินิกคอม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 93/2564 ลว 4 กพ 64 
8 กระดาษถ่ายเอกสาร 1,398 1,398 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 93/2564 ลว 5 กพ 64 
9 กล้องและขาต้ัง 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง บ.อะโพจี เวิอลด์ ไวด์ 

จ ากัด 
บ.อะโพจี เวิอลด์ ไวด์ 
จ ากัด 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 94/2564 ลว 8 กพ 64 

10 วัสดุส านักงานบุคคล 9,256 9,256 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 96/2564 ลว 10 กพ 64 
11 วัสดุส านักงาน 2,561 2,561 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 97/2564 ลว 10 กพ 64 
12  ตรายาง 440 440 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคดีไซน์ ร้านโอเคดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 97/2564  ลว 11 กพ 64 
13 ป้ายไวนิล 2,925 2,925 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคดีไซน์ ร้านโอเคดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 97/2564  ลว 11 กพ 64 
14 หมึกเลเซอร์ 5,882 5,882 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 98/2564 ลว 15 กพ 64 
 จ้างมุงหลังคา 36,900 36,900 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา ภูธิจักร นายวิทยา ภูธิจักร เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 99/2564 ลว 16 กพ 64 
 จ้างถ่ายเอกสาร 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง สว่างก็อปปี้ สว่างก็อปปี้ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 100/2564 ลว 17 กพ 64 
 วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง 4,610 4,610 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 101/2564 ลว 18 กพ 64 

 อุปกรณ์การเกษตร 10,465 10,465 เฉพาะเจาะจง ร้านจอนพานิช ร้านจอนพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 102/2564 ลว 19 กพ 64 
 คอนกรีตผสมเสร็จ 11,900 11,900 เฉพาะเจาะจง บ.โอซีซี คอนกรีต จ ากัด บ.โอซีซี คอนกรีต จ ากัด เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 103/2564 ลว 22 กพ 64 
 กระดาษไขและหมึกโรเนียว 58,000 58,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลนครเซอร์วิส โอ

เอ 
หจก.สกลนครเซอร์วิส โอ
เอ 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 104/2564 ลว 23 กพ 64 

 ไส้กรองเครื่องกรองน้ า 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง พีทีเซลล์ พีทีเซลล์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 105/2564 ลว 24 กพ 64 
 แผงโซล่าเซลล์ 17,100 17,100 เฉพาะเจาะจง ฮักโซล่าเซลล์ ฮักโซล่าเซลล์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 106/2564 ลว 24 กพ 64 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 กางเกงวอร์มนักเรียน 34,650 34,650 เฉพาะเจาะจง Sport fever Sport fever เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ107/2564  ลว 1 มีค 64 
2 หนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 772,559 772,559 คัดเลือก บ.เพิ่มพูนศึกษาภัณฑ์ บ.เพิ่มพูนศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ108/2564  ลว 2 มีค 64 
3 ตัดแต่งกิ่งไม้ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ บุตรมา นายสุรศักดิ์ บุตรมา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ109/2564  ลว 3 มีค 64 
4 จ้างท าโต๊ะวางของ 39,900 39,900 เฉพาะเจาะจง นางกัญญา แก่นท้าว นางกัญญา แก่นท้าว เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ110/2564  ลว 4 มีค 64 
5 วัสดุปรับปรุงฐานการเรียนรู้ 40,757 40,757 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ111/2564  ลว 5 มีค 64 

6 วัสดุฐานผักไฮโดรโปนิกส์ 5,495 5,495 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็น
เตอร์ 

หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็น
เตอร์ 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ112/2564  ลว 8 มีค 64 

7 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า รร. 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นายธันวา พิมพาเลีย นายธันวา พิมพาเลีย เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ113/2564  ลว 9 มีค 64 
8 วัสดุก่อสร้าง 600 600 เฉพาะเจาะจง จอนพานิช จอนพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ114/2564  ลว 10 มีค 64 
9 หมึกเครื่องพิมพ์ 598 598 เฉพาะเจาะจง แบงค์คลินิกคอม แบงค์คลินิกคอม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ115/2564  ลว 11 มีค 64 
10 เข้าเล่มเอกสาร 300 300 เฉพาะเจาะจง รุ่งศิริการพิมพ์ รุ่งศิริการพิมพ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ116/2564  ลว 12 มีค 64 
11 วัสดุซ่อมประปา 2,170 2,170 เฉพาะเจาะจง ตีต้ี คอมพิวเตอร์ ตีต้ี คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ117/2564  ลว 15 มีค 64 
12  วัสดุซ่อมอาคาร 2,910 2,910 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ118/2564  ลว 16 มีค 64 
13 ป้ายไวนิลประเมิน ศรร. 26,774 26,774 เฉพาะเจาะจง ทีซี กรุ๊ป ทีซี กรุ๊ป เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ119/2564  ลว 17 มีค 64 
14 ปรับภูมิทัศน์ภายใน รร. 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ ศรีแสง นางฉวีวรรณ ศรีแสง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ120/2564  ลว 18 มีค 64 
15 วัสดุอุปกรณ์งานประเมิน ศรร. 30,593 30,593 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ121/2564  ลว 19 มีค 64 
16 โปรเจคเตอร์และจอภาพ 50,380 50,380 เฉพาะเจาะจง ที ซี กรุ๊ป ที ซี กรุ๊ป เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ122/2564  ลว 19 มีค 64 
17 กระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน 53,250 53,250 เฉพาะเจาะจง บ.พีรศึกษาภัณฑ์ บ.พีรศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ123/2564  ลว 23 มีค 64 
18 ลวดมัด 868 868 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ทวีคูณ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ124/2564  ลว 24 มีค 64 
19 ธูปเทียนไฟฟ้า 1,381 1,381 เฉพาะเจาะจง ชัยมงคลสังฆภัณฑ์ ชัยมงคลสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ125/2564  ลว 25 มีค 64 
20 ผ้าเมตร 1,836 1,836 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงทอง ร้านเวียงทอง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ125/2564  ลว 26 มีค 64 
21 วัสดุสร้างร้านขายเครื่องดื่ม 28,644.23 28,644.23 เฉพาะเจาะจง นายบัวพันธ์ พระสว่าง นายบัวพันธ์ พระสว่าง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ126/2564  ลว 29 มีค 64 
22 ค่าแรงท าร้านขายเครื่องดื่ม 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายบัวพันธ์ พระสว่าง นายบัวพันธ์ พระสว่าง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ127/2564  ลว 29 มีค 64 
23 จ้างเหมาท ารั้วหน้า รร. 35,790 35,790 เฉพาะเจาะจง นายบัวพันธ์ พระสว่าง นายบัวพันธ์ พระสว่าง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ128/2564  ลว 30 มีค 64 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

24 ไส้กรองเมมเบรน 19,500 19,500 เฉพาะเจาะจง พี ที เซลล์ พี ที เซลล์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ129/2564  ลว 31 มีค 64 
25 วัสดุก่อสร้าง 410 410 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์ทวีคูณ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ130/2564  ลว 31 มีค 64 
26 ตะป ู 245 245 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ131/2564  ลว 31 มีค 64 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนเมษายน 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 วัสดุเครื่องเสียง 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ ซาวด์ บ.พีเอ ซาวด์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ132/2564  ลว 2 เม.ย 64 
2 น้ าด่ืม 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมอุทัยทิพย์ น้ าด่ืมอุทัยทิพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ133/2564  ลว 5 เม.ย 64 
3 ยา 175 175 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญฟาร์มาซี ร้านเจริญฟาร์มาซี เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ134/2564  ลว 7 เม.ย 64 
4 ผ้าประดับ 840 840 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงทอง ร้านเวียงทอง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ135/2564  ลว 8 เม.ย 64 
5 ดอกไม้สด 1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้โนอาษ์ ร้านดอกไม้โนอาษ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ136/2564  ลว 9 เม.ย 64 
6 ป้ายไวนิล 2,450 2,450 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายก้าวหน้า หจก.ป้ายก้าวหน้า เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ137/2564  ลว 12 เม.ย 64 

7 ไม้กวาด 1,090 1,090 เฉพาะเจาะจง ร้านจอนพานิช ร้านจอนพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ138/2564  ลว 16 เม.ย 64 

8 กระดาษเกียรติบัตร 3,725 3,725 เฉพาะเจาะจง ร้านสว่างวรรธนะ ร้านสว่างวรรธนะ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ139/2564  ลว 19 เม.ย 64 

9 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 320 320 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์สว่าง บ.แอดไวซ์สว่าง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ140/2564  ลว 20 เม.ย 64 

10 น้ ามันเชื้อเพลิง 6,880 6,880 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ141/2564  ลว 21 เม.ย 64 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 จ้างรื้อถอนห้องน้ านักเรียน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายทองค า นาเวียง นายทองค า นาเวียง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ150/2564  ลว 7 พค 64 
2 น้ ามันเชื้อเพลิง 6,100 6,100 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ151/2564  ลว 11 พค 64 
3 วัสดุงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1,025 1,025 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ152/2564  ลว 12 พค 64 
4 ไม้ประดับ 2,050 2,050 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญกระจ่างพันธุ์ไม้ ร้านบุญกระจ่างพันธุ์ไม้ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ153/2564  ลว 13 พค 64 
5 ชั้นวาง 300 300 เฉพาะเจาะจง จิตเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จิตเจริญ เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ154/2564  ลว 14 พค 64 
6 อุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19 6,817 6,817 เฉพาะเจาะจง ชุมชนยา ชุมชนยา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ155/2564  ลว 17 พค 64 
7 ชั้นวางของ 700 700 เฉพาะเจาะจง จิตเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จิตเจริญ เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ156/2564  ลว 18 พค 64 

8 วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1,714 1,714 เฉพาะเจาะจง ร้านตีตี้คอมพิวเตอร์ ร้านตีตี้คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ157/2564  ลว 19 พค 64 
9 ผ้าปูโต๊ะ 1,014 1,014 เฉพาะเจาะจง ร้านพรทิพย์เฟอร์นิเจอร์ ร้านพรทิพย์เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ158/2564  ลว 20 พค 64 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 กระดาษและหมึกเครื่องพิมพ์ 16,784 16,784 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ166/2564  ลว 2 มิย 64 
2 น้ ามันเชื้อเพลิง 8,140 8,140 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ167/2564  ลว 4 มิย 64 
3 วัสดุซ่อมแซมงานอาคารสถานท่ี 220 220 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ168/2564  ลว 7 มิย 64 
4 แบบบันทึก ปพ.5 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง บลูไลน์ โกซิสเต็ม บลูไลน์ โกซิสเต็ม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ169/2564  ลว 8 มิย 64 
5 ป้ายไวนิล 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกการพิมพ์ ร้านเอกการพิมพ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ170/2564  ลว 10 มิย 64 
6 วัสดุซ่อมแซมงานอาคารสถานท่ี 1,280 1,280 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตเจริญค้าไม้ หจก.จิตเจริญค้าไม้ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ171/2564  ลว 11 มิย 64 
7 วัสดุการเกษตร 3,085 3,085 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็น

เตอร์ 
หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็น
เตอร์ 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ172/2564  ลว 14 มิย 64 

8 ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 39,340 39,340 เฉพาะเจาะจง ที ซี กรุ๊ป ที ซี กรุ๊ป เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ173/2564  ลว 15 มิย 64 
9 เข้าเล่มเอกสาร 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง รุ่งศิริการพิมพ์ รุ่งศิริการพิมพ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ174/2564  ลว 16 มิย 64 
10 ตรายาง 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคดีไซน์ ร้านโอเคดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ175/2564  ลว 17 มิย 64 
11 วัสดุปรับปรุงไฟและป้ายฐานการ

เรียนรู้ 
9,300 9,300 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ176/2564  ลว 18 มิย 64 

12 วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ 

14,930 14,930 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก
สตีล 

หจก.สว่างหลังคาเหล็ก
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ177/2564  ลว 21 มิย 64 

13 ป้ายไวนิล 2,520 2,520 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องณัฐก็อปป้ี ร้านน้องณัฐก็อปป้ี เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ178/2564  ลว 22 มิย 64 
14 ซ่อมกระจกรถยนต์ รร. 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน อุ๊ตคาร์แคร์ ร้าน อุ๊ตคาร์แคร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ179/2564  ลว 23 มิย 64 
15 จ้างปรับปรุงแนวรั้ว รร. 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายทองค า นาเวียง นายทองค า นาเวียง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ180/2564  ลว 24 มิย 64 
16 พัดลมเพดาน พัดลมโคจร 28,059 28,059 เฉพาะเจาะจง ร้านตีตี้คอมพิวเตอร์ ร้านตีตี้คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ181/2564  ลว 25 มิย 64 
17 วัสดุซ่อมไฟฟ้าและพัดลม 14,692 14,692 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทรัพย์ หจก.ธรณีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ182/2564  ลว 28 มิย 64 
18 กระดาษถ่ายเอกสารและหมึก 23,522 23,522 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ184/2564  ลว 30 มิย 64 
         
         
         
         
         



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 วัสดุท าความสะอาดอาคารเรียน 2,970 2,970 เฉพาะเจาะจง ร้านส าลีเงิน ร้านส าลีเงิน เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ186/2564  ลว 2 กค 64 
2 วัสดุส านักงานวิชาการ 8,230 8,230 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ187/2564  ลว 5 กค 64 
3 วัสดุซ่อมแซมงานอาคารสถานท่ี 2,180 2,180 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์ หจก.ทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ188/2564  ลว 6 กค 64 
4 อาหารว่าง 499 499 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ189/2564  ลว 7 กค 64 
5 น้ ามันเชื้อเพลิง 4,210 4,210 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ190/2564  ลว 8 กค 64 
6 น้ ามันเชื้อเพลิง 6,150 6,150 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ190/2564  ลว 9 กค 64 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 ซ่อมกระจกบานเลื่อน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ส าราญกระจกอลูมิน่ัม ส าราญกระจกอลูมิน่ัม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ205/2564  ลว 2 สค 64 
2 เวชภัณฑ์ 4,920 4,920 เฉพาะเจาะจง ชุมชนยา ชุมชนยา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ206/2564  ลว 3 สค 64 
3 เข้าเล่มเอกสาร 683 683 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องณัฐก็อปป้ี ร้านน้องณัฐก็อปป้ี เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ207/2564  ลว 4 สค 64 
4 ดินถมสระ 6,650 6,650 เฉพาะเจาะจง นางพันธุ์ผกา แก้วบุดดา นางพันธุ์ผกา แก้วบุดดา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ208/2564  ลว 5 สค 64 
5 หนังสือพิมพ์ 1,640 1,640 เฉพาะเจาะจง ร้านตีติพันธ์ ร้านตีติพันธ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ209/2564  ลว 6 สค 64 
6 ติดตั้งแอร์และหน้าต่างบานเลื่อน 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ส าราญกระจกอลูมิน่ัม ส าราญกระจกอลูมิน่ัม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ210/2564  ลว 9 สค 64 
7 น้ ามันเชื้อเพลิง 6,150 6,150 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ211/2564  ลว 10 สค 64 
8 น้ ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 7,912 7,912 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเมทรดดิ้ง เรียล ซัพ

พลาย 
บ.เจนเมทรดดิ้ง เรียล ซัพ
พลาย 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ215/2564  ลว 17 สค 64 

9 วัสดุอุปกรณ์ค่ายทักษะชีวิต 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ216/2564  ลว 18 สค 64 

10 เข้าเล่มเอกสาร 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งศิริการพิมพ์ ร้านรุ่งศิริการพิมพ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ217/2564  ลว 19 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 3,630 3,630 เฉพาะเจาะจง ร้านวาเลนไทน์ ร้านวาเลนไทน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ218/2564  ลว 20 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 340 340 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงแคตตัส ร้านหน่ึงแคตตัส เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ219/2564  ลว 23 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 190 190 เฉพาะเจาะจง ร้านท าวสน ร้านท าวสน เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ220/2564  ลว 24 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 1,235 1,235 เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่ง-ญา ร้านเหน่ง-ญา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ221/2564  ลว 25 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 1,035 1,035 เฉพาะเจาะจง ร้านยุ้ยกระบองเพชร ร้านยุ้ยกระบองเพชร เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ222/2564  ลว 26 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 2,020 2,020 เฉพาะเจาะจง ร้านวาเลนไทน์ ร้านวาเลนไทน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ223/2564  ลว 27 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 606 606 เฉพาะเจาะจง ร้านจอนพานิช ร้านจอนพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ224/2564  ลว 27 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 1,220 1,220 เฉพาะเจาะจง พลโยธาพันธุ์ไม้ พลโยธาพันธุ์ไม้ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ225/2564  ลว 27 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายนันทวรภัทร นายนันทวรภัทร เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ226/2564  ลว 31 สค 64 
 วัสดุจัดสวนแก้ว 3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง บ้านครูนาฏศิลป์ บ้านครูนาฏศิลป์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ227/2564  ลว 31 สค 64 
         
         
         



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

ประจ าเดือนกันยายน 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 อุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19 9,275 9,275 เฉพาะเจาะจง ชุมชนยา ชุมชนยา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ228/2564  ลว 3 กย 64 
2 ป้าย 435 435 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคดีไซน์ ร้านโอเคดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ229/2564  ลว 6 กย 64 
3 วัสดุซ่อมแซมระบบน้ า 362 362 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ230/2564 ลว 7 กย 64 
4 วัสดุซ่อมระบบน้ าด่ืม 1,548 1,548 เฉพาะเจาะจง ที ซี กรุ๊ป ที ซี กรุ๊ป เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ231/2564 ลว 8 กย 64 
5 ตรายาง 826 826 เฉพาะเจาะจง โอเค ดีไซน์ โอเค ดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ232/2564 ลว 9 กย 64 
6 แบตเตอรี่ลิเทียม 42,550 42,550 เฉพาะเจาะจง บ.พีรศึกษาภัณฑ์ บ.พีรศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ233/2564 ลว 10 กย 64 
7 ตรายาง 300 300 เฉพาะเจาะจง โอเค ดีไซน์ โอเค ดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ234/2564 ลว 13 กย 64 
8 วัสดุงานอาคารสถานท่ี 1,85 1,85 เฉพาะเจาะจง ร้านจอนพานิช ร้านจอนพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ235/2564 ลว 14 กย 64 
9 พานบายศรี 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นางกัน วงศ์อนุ นางกัน วงศ์อนุ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ236/2564 ลว 15 กย 64 
10 วัสดุซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 4,760 4,760 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ237/2564 ลว 16 กย 64 

11 วัสดุงานก่อสร้าง 590 590 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีชัยพานิช ร้านทวีชัยพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ238/2564 ลว 17 กย 64 
12 วัสดุส านักงาน 881 881 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญพานิช ร้านชาญพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ239/2564 ลว 20 กย 64 
13 อุปกรณ์งานวาดภาพ 1,137.50 1,137.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่น บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ240/2564 ลว 21 กย 64 
14 วัสดุปรับปรุงอาคารเรียน 43,005 43,005 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็น

เตอร์ 
หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็น
เตอร์ 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ241/2564 ลว 22 กย 64 

15 เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ า 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง พี ที เซลล์ พี ที เซลล์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ242/2564 ลว 23 กย 64 
16 อุปกรณ์งานป้ัน 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนเรียน ร้านเพ่ือนเรียน เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ243/2564 ลว 23 กย 64 
17 ดินปั้น 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ244/2564 ลว 23 กย 64 
18 พู่กัน 489 489 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญพานิช ร้านชาญพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ245/2564 ลว 23 กย 64 
19 แปรงทาสี 540 540 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญพานิช ร้านชาญพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ246/2564 ลว 27 กย 64 
20 อุปกรณ์งานขึ้นรูป 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสว่างวรรธนะ ร้านสว่างวรรธนะ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ247/2564 ลว 27 กย 64 
21 น้ าแข็ง 360 360 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าแข็งบุษาบา โรงน้ าแข็งบุษาบา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ248/2564 ลว 27 กย 64 
22 ป้ายงานกีฬาภายใน 3,330 3,330 เฉพาะเจาะจง บ้านต้ายป้าย สวช บ้านต้ายป้าย สวช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ249/2564 ลว 27 กย 64 
23 วัสดุปรับปรุงสนามกีฬา 2,350 2,350 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ250/2564 ลว 27 กย 64 



ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 ดอกไม้สด 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายนันธวรภัทร นายนันธวรภัทร เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ251/2564  ลว 28 กย 64 
2 โฟม 484 484 เฉพาะเจาะจง ร้านสว่างวรรธนะ ร้านสว่างวรรธนะ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ252/2564  ลว 28 กย 64 
3 อุปกรณ์ท าป้ายกีฬา 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนิติเจริญภัณฑ์ ร้านนิติเจริญภัณฑ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ253/2564  ลว 29 กย 64 
4 สติกเกอร์ป้ายผ้าแพร 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมศิลป์สติกเกอร์ ร้านธรรมศิลป์สติกเกอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ254/2564  ลว 29 กย 64 
5 อาหารว่างงานกีฬาภายใน 821 821 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่น บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ255/2564  ลว 29 กย 64 

 


