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ค าน า 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  มีรำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำน 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือน ำผลที่ได้ไปปรับกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 ได้ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวน  
235 โครงกำร รวมเป็นจ ำนวนเงินที่ จัดซื้ อจัดจ้ำง ในปี งบประมำณ พ.ศ. 256 4 ทั้ งสิ้นจ ำนวน 
7,831,472.12 บำท (เจ็ดล้ำนแปดแสนสำมหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบำทสิบสองสตำงค์) โดยเบิกจ่ำย
จำกงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

งบประมาณที่ได้ใช้ในการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตก่อนประถม 
- กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร จั ด ก ำ รศึ ก ษ ำก่ อ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำส ำ ห รั บ โร ง เรี ย น ป ก ติ  ร หั ส งบ ป ร ะ ม ำ ณ 
2000436002110xxx  
ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
- กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ/กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น
ส ำหรับโรงเรียนปกติ รหัสงบประมำณ 2000436002110xxx 
- กิจกรรมกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงโรงเรียนปกติ  รหัสงบประมำณ 
2000436002410xxx 
- กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์)  รหัสงบประมำณ 
20000336002110xxx 
- กิจกรรมกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียนและส่งก่อสร้ำงประกอบส ำหรับโรงเรียนปกติ  รหัส
งบประมำณ 2000436002410xxx 
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 
- กิจกรรมสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ งบลงทุน (ค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง)       
รหัสงบประมำณ 2000435061410xxx 
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
- กิจกรรมโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) รหัส
งบประมำณ 20004350B61110xxx 

 

 

๑



 
   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดแยกเป็น 

  1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินต่ ำกว่ำ 5,000.00 บำท และที่เข้ำเงื่อนไขข้อยกเว้นกรณีกำร
จัดจ้ำงบุคคลธรรมดำเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำน กรณีแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ตำม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561 หรือกรณีข้อยกเว้นอ่ืนๆ ที่ไม่ต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงในระบบ e-GP จ ำนวน  131 โครงกำร รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
251,886.01 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.22 ของจ ำนวนเงินงบประมำณที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด โดยได้
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำรเฉพำะเจำะจง 
  2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรณีที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000.00 บำท ที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำรำยกำร
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ e-GP โดยด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบันทึกรำยกำรในระบบ e-GP จ ำนวน 
104 โครงกำร รวมเป็นจ ำนวนเงิน  7,574,919.11 บำท คิดเป็นร้อยละ 96.72 ของจ ำนวนเงิน
งบประมำณที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมดในปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 7,831,472.12 บำท โดยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงได้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรจัดหำ ดังนี้ 
         2.1 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 90 โครงกำร รวมเป็น
จ ำนวน 3,051,119.11 บำท คิดเป็นร้อยละ 38.96 ของจ ำนวนเงินงบประมำณที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด 
                2 .2  โดย วิ ธี ก ำรคั ด เลื อ ก  จ ำน วน  1 4  โค รงก ำร  รวม เป็ น จ ำน วน เงิน 
4,523,800.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 57.76 ของจ ำนวนเงินงบประมำณที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด 

           จำกผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำในระบบ e-GP ประจ ำปี 2564 
สรุปได้ดังนี้ กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 ใน
ปีงบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ใช้เงินงบประมำณมำกที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน
เงิน 3,051,119.11 บำท คิดเป็นร้อยละ 38.96 รองลงมำ ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำรคัดเลือก 
จ ำนวนเงิน 4,523,800.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 57.76 ของวงเงินงบประมำณที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด ทั้งนี้ 
เนื่องจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 ต้องด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน IC3 และ IC4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม
โ ค ร ง ก ำ ร เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ขั้ น พ้ื น ฐ ำ น  ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น 
ในสังกัด จ ำนวน 14 โรงเรียน แยกเป็น ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
IC3 จ ำนวน 11 โรงเรียน และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน IC4 จ ำนวน 
3 โรงเรียน 
             ข้อสังเกต  ในงบประมำณ พ.ศ. 2564 จะเห็นได้ว่ำ งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย
วิธีเฉพำะเจำะจง มำกที่สุด รองลงมำ คือ วิธีกำรคัดเลือก  และยังพบว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำรคัดเลือก 
นั้น เป็นกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน IC3 และ IC4 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมโครงกำรเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 
14 โรงเรียน แยกเป็น ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน IC3 จ ำนวน 11 
โรงเรียน และครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน IC4 จ ำนวน 3 โรงเรียน โดย
ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อเป็นไปตำม พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กำระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงรวมถึง
หนังสือแจ้งเวียนซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติงำน โดยด ำเนินกำรจัดหำด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และทัน
ตำมก ำหนดเวลำและต้องกำรใช้พัสดุเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี 
พ.ศ.2564 และตำมมติของคณะรัฐมนตรี 
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตามแบบ สขร.1 
แยกเป็นรายเดือน 
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42,326.29  

4,370.00     เฉพาะเจาะจง

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 506.00       506.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ 506.00       ร้านเก๋ 506.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 1,120.29    1,120.29     เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

วังทองไอที

ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2564 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 63

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2564 
ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2564 
ลงวันที่ 15 ต.ค. 63

ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2564 
ลงวันที่ 15 ต.ค. 63

ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2564 
ลงวันที่ 15 ต.ค. 63

7

8

9

ค่าตัดหญ้าและท าความสะอาด 1,500.00    1,500.00     เฉพาะเจาะจง
นายสุพล สระทอง
เพ็ชร

1,500.00    นายสุพล สระทองเพ็ชร 1,500.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

6 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,370.00    

1,120.29    
บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

1,120.29    

2

3

เฉพาะเจาะจงค่าวัสดุในงานกองทุนฯ

1,990.00    ร้านเก๋ 1,990.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2564 
ลงวันที่ 14 ต.ค. 63

วังทองไอที 4,370.00    วังทองไอที 4,370.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

350.00       วังทองไอที 350.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2564 
ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

350.00       วังทองไอที 350.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2564 
ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

30,000.00  
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

30,000.00  อยู่นอกวงเงินงบประมาณ
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

30,000.00  30,000.00   

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

2,140.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2564 
ลงวันที่ 5 ต.ค. 63

2,140.00    2,140.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

2,140.00    

4

5

ค่าถ่ายเอกสารประชุม อกศจ. 1,990.00    1,990.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋

ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 350.00       350.00       เฉพาะเจาะจง วังทองไอที

ค่าซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ 350.00       350.00       เฉพาะเจาะจง

ค่าพวงมาลา

1

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2563

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

๔



อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 7/2564 
ลงวนัที่ 16 พ.ย. 63

13 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานชั่วคราว 108,000.00      108,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.พนิดา จนัทร์สอน 108,000.00   น.ส.พนิดา จนัทร์สอน 108,000.00    

อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 5/2564 
ลงวนัที่ 16 พ.ย. 63

12 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานชั่วคราว 108,000.00      108,000.00   เฉพาะเจาะจง
นางเพ็ญศิณี ถคนันท์
ธนโชติ

108,000.00   
นางเพ็ญศิณี ถคนันท์
ธนโชติ

108,000.00    อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 6/2564 
ลงวนัที่ 16 พ.ย. 63

11 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานชั่วคราว 108,000.00      108,000.00   เฉพาะเจาะจง นางนพมาศ ฮุยเกี๊ยะ 108,000.00   นางนพมาศ ฮุยเกี๊ยะ 108,000.00    

อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 3/2564 
ลงวนัที่ 16 พ.ย. 63

10 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานชั่วคราว 138,000.00      138,000.00   เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ เสือข า 138,000.00   นายขจรศักด์ิ เสือข า 138,000.00    อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 4/2564 
ลงวนัที่ 16 พ.ย. 63

9 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานชั่วคราว 180,000.00      180,000.00   เฉพาะเจาะจง
วา่ที่ ร.ต.ญ.เพชรลดา
 ทรงเจริญ

180,000.00   
วา่ที่ ร.ต.ญ.เพชรลดา
 ทรงเจริญ

180,000.00    

อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 1/2564 
ลงวนัที่ 16 พ.ย. 63

8 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานชั่วคราว 180,000.00      180,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลดา ศรีสมัย 180,000.00   น.ส.ชลดา ศรีสมัย 180,000.00    อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 2/2564 
ลงวนัที่ 16 พ.ย. 63

7 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานชั่วคราว 180,000.00      180,000.00   เฉพาะเจาะจง
น.ส.จนัทิมา เชื้อบุญ
ไทย

180,000.00   
น.ส.จนัทิมา เชื้อบุญ
ไทย

180,000.00    

ร้านเก๋ 9,400.00        ร้านเก๋ 9,400.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 11/2564 
ลงวนัที่ 13 พ.ย. 63

3,220.00        
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

3,220.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2564   
ลงวนัที่ 12 พ.ย. 63

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

6 ค่าถ่ายเอกสารและท าเกียรติบัตร 9,400.00          9,400.00       เฉพาะเจาะจง

5 ค่าวสัดุในโครงการ XYZ 3,220.00          3,220.00       เฉพาะเจาะจง

อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 9/2564  
ลงวนัที่ 3 พ.ย. 63

4 ค่าภาษีรถยนต์ส่วนกลาง 645.21             645.21          เฉพาะเจาะจง

3 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,160.00          5,160.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท สินมั่นคง
ประกนัภัย จ ากดั 
(มหาชน)

645.21          
บริษัท สินมั่นคง
ประกนัภัย จ ากดั 
(มหาชน)

645.21           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2564   
ลงวนัที่ 11 พ.ย. 63

5,160.00        วงัทองไอที 5,160.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 10/2564 
ลงวนัที่ 6 พ.ย. 63

วงัทองไอที

2 ค่าวัสดุในการคัดเลือกนักเรียนฯ 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 ค่าจา้งท าตรายาง 4,230.00          4,230.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

10,000.00     
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

10,000.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2564   
ลงวนัที่ 4 พ.ย. 63

4,230.00        
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

4,230.00        

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2563

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๕



ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1,131,048.21   

นายสุพล สระทอง
เพ็ชร

1,000.00        
นายสุพล สระทอง
เพ็ชร

1,000.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 13/2564 
ลงวนัที่ 17 พ.ย. 63

2,300.00        ร้านพุธท าป้าย 2,300.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 12/2564 
ลงวนัที่ 17 พ.ย. 63

ร้านพุธท าป้าย

ค่าตัดสนามหญ้าออกก าลังกาย

วงัทองไอที 350.00          วงัทองไอที 350.00           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 18/2564 
ลงวนัที่ 26 พ.ย. 63

550.00          พชรกาญจน์ แอร์ 550.00           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 17/2564 
ลงวนัที่ 26 พ.ย. 63

พชรกาญจน์ แอร์

23 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 350.00             350.00          เฉพาะเจาะจง

22 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 550.00             550.00          เฉพาะเจาะจง

พชรกาญจน์ แอร์ 12,690.00     พชรกาญจน์ แอร์ 12,690.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 16/2564 
ลงวนัที่ 26 พ.ย. 63

1,790.00        วงัทองไอที 1,790.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 15/2564 
ลงวนัที่ 25 พ.ย. 63

วงัทองไอที

21 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 12,690.00        12,690.00     เฉพาะเจาะจง

20 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,790.00          1,790.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านเจเ๊นียร 713.00          ร้านเจเ๊นียร 713.00           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2564   
ลงวนัที่ 18 พ.ย. 63

61,020.00     
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

61,020.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2564   
ลงวนัที่ 18 พ.ย. 63

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

19 ค่าน้ าด่ืม เดือน พ.ย. 2563 713.00             713.00          เฉพาะเจาะจง

18 ค่าวสัดุส านักงาน 61,020.00        61,020.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

8,800.00        
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

8,800.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2564   
ลงวนัที่ 18 พ.ย. 63

7,180.00        วงัทองไอที 7,180.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 14/2564 
ลงวนัที่ 17 พ.ย. 63

วงัทองไอที

17 ค่าวสัดุธงชาติ 8,800.00          8,800.00       เฉพาะเจาะจง

16 ค่าซ่อมคอมฯ และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,180.00          7,180.00       เฉพาะเจาะจง

1,000.00          1,000.00       เฉพาะเจาะจง

14 ค่าท าป้ายไวนิล 2,300.00          2,300.00       เฉพาะเจาะจง

15

๖



1,200.00     วงัทองไอที 1,200.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่29/2564  
ลงวนัที ่23 ธ.ค. 63

วงัทองไอที13 ค่าซ่อมจอคอมพิวเตอร์ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจง

วงัทองไอที 1,240.00     วงัทองไอที 1,240.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่28/2564  
ลงวนัที ่21 ธ.ค. 63

1,440.00     พชรกาญจน์ แอร์ 1,440.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่27/2564  
ลงวนัที ่21 ธ.ค. 63

พชรกาญจน์ แอร์

12 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,240.00      1,240.00    เฉพาะเจาะจง

11 ค่าเดินสายแลนด์อินเทอร์เน็ต 1,440.00      1,440.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ๊เนียร 938.00       ร้านเจ๊เนียร 938.00       อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที ่12/2564   
ลงวนัที ่17 ธ.ค. 63

715.00       ร้านเก๋ 715.00       อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่26/2564  
ลงวนัที ่15 ธ.ค. 63

ร้านเก๋

10 ค่าน้้าด่ืม เดือน ธ.ค. 2563 938.00         938.00       เฉพาะเจาะจง

9 ค่าท้าเอกสารวาระประชุม 715.00         715.00       เฉพาะเจาะจง

วงัทองไอที 500.00       วงัทองไอที 500.00       อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่25/2564  
ลงวนัที ่15 ธ.ค. 63

550.00       วงัทองไอที 550.00       อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่24/2564  
ลงวนัที ่15 ธ.ค. 63

วงัทองไอที

8 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 500.00         500.00       เฉพาะเจาะจง

7 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 550.00         550.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ้ากัด

63,570.00  
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ้ากัด

63,570.00  อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2564    
ลงวนัที ่14 ธ.ค. 63

1,400.00     ร้านเก๋ 1,400.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่23/2564  
ลงวนัที ่9 ธ.ค. 63

ร้านเก๋

6 ค่าวสัดุส้านักงาน 63,570.00    63,570.00  เฉพาะเจาะจง

5 ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 1,400.00      1,400.00    เฉพาะเจาะจง

อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่19/2564  
ลงวนัที ่1 ธ.ค. 63

4 ค่าวสัดุในการซ่อมส้วม 7,360.00      7,360.00    เฉพาะเจาะจง

3 ค่าวสัดุในการประชุมการเงินฯ 1,375.00      1,375.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านล่ิมไพศาล 7,360.00     ร้านล่ิมไพศาล 7,360.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2564    
ลงวนัที ่4 ธ.ค. 63

1,375.00     
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ้ากัด

1,375.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2564      
ลงวนัที ่3 ธ.ค. 63

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ้ากัด

2 ค่าท้าป้ายไวนิลประชุมการเงินฯ 800.00         800.00       เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง

1 ค่าท้าป้ายไวนิลวนัพ่อแห่งชาติ 800.00         800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพุธท้าป้าย

ร้านพุธท้าป้าย 800.00       ร้านพุธท้าป้าย 800.00       อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่20/2564  
ลงวนัที ่3 ธ.ค. 63

800.00       ร้านพุธท้าป้าย 800.00       

แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืน ธนัวาคม 2563

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๗



ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

116,838.00  

2,000.00     ร้านพุธท้าป้าย 2,000.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่35/2564  
ลงวนัที ่30 ธ.ค. 63

19 ค่าท้าป้ายไวนิล 2,000.00      2,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพุธท้าป้าย

นายสุพล สระทอง
เพ็ชร

1,500.00     
นายสุพล สระทอง
เพ็ชร

1,500.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่34/2564  
ลงวนัที ่29 ธ.ค. 63

19,000.00  พชรกาญจน์ แอร์ 19,000.00  อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่33/2564  
ลงวนัที ่25 ธ.ค. 63

พชรกาญจน์ แอร์

18 ค่าตัดหญา้และท้าความสะอาด 1,500.00      1,500.00    เฉพาะเจาะจง

17 ค่าล้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 19,000.00    19,000.00  เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท้าป้าย 8,600.00     ร้านพุธท้าป้าย 8,600.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่32/2564  
ลงวนัที ่23 ธ.ค. 63

1,050.00     ร้านเก๋ 1,050.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่31/2564  
ลงวนัที ่23 ธ.ค. 63

ร้านเก๋

16 ค่าท้าฉากทีต้ั่งท้าเนียบ 8,600.00      8,600.00    เฉพาะเจาะจง

15 ค่าท้าเอกสารประชุม 1,050.00      1,050.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท้าป้าย 2,800.00     ร้านพุธท้าป้าย 2,800.00     อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที ่30/2564  
ลงวนัที ่23 ธ.ค. 63

14 ค่าท้าป้ายนโยบาย 2,800.00      2,800.00    เฉพาะเจาะจง

๘



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

2 ค่าอุปกรณ์ป้องกันโควดิ 10,840.00     10,840.00   เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง

1 ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 4,400.00       4,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

10,840.00     
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

10,840.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2564 ลง
วนัที่ 6 ม.ค. 64

4,400.00       ร้านเก๋ 4,400.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 36/2564 
ลงวนัที่ 4 ม.ค. 64

4 ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 4,137.69       4,137.69     เฉพาะเจาะจง

3 ค่าท าเอกสารแผนปฏิบัติการฯ 3,150.00       3,150.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

4,137.69       
บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

4,137.69        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 38/2564 
ลงวนัที่ 11 ม.ค. 64

3,150.00       ร้านเก๋ 3,150.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 37/2564 
ลงวนัที่ 8 ม.ค. 64

ร้านเก๋

6 ค่าจ้างท าเอกสารในการประชุมฯ 12,200.00     12,200.00   เฉพาะเจาะจง

5 ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 9,032.41       9,032.41     เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 12,200.00     ร้านเก๋ 12,200.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 40/2564 
ลงวนัที่ 13 ม.ค. 64

9,032.41       
บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

9,032.41        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 39/2564 
ลงวนัที่ 12 ม.ค. 64

บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

8 ค่าซ่อมแซมประตูส านักงาน 27,000.00     27,000.00   เฉพาะเจาะจง

7 ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 3,219.63       3,219.63     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมืองเก่า
อลูมิเนียม จ ากัด

27,000.00     
บริษัท เมืองเก่า
อลูมิเนียม จ ากัด

27,000.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 42/2564 
ลงวนัที่ 15 ม.ค. 64

3,219.63       
บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

3,219.63        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 41/2564 
ลงวนัที่ 15 ม.ค. 64

บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จ ากัด

10 ค่าท าป้ายศูนยร์าชการสะดวก 16,150.00     16,150.00   เฉพาะเจาะจง

9 ค่าท าคู่มือและป้ายไวนิล 15,000.00     15,000.00   เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท าป้าย 16,150.00     ร้านพุธท าป้าย 16,150.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 44/2564 
ลงวนัที่ 19 ม.ค. 64

15,000.00     ร้านเก๋ 15,000.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 43/2564 
ลงวนัที่ 19 ม.ค. 64

ร้านเก๋

12 ค่าร้ือถอดและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 10,500.00     10,500.00   เฉพาะเจาะจง

11 ค่ายา้ยและเปล่ียนเบรกเกอร์ 1,920.00       1,920.00     เฉพาะเจาะจง

พชรกาญจน์ แอร์ 10,500.00     พชรกาญจน์ แอร์ 10,500.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 46/2564 
ลงวนัที่ 20 ม.ค. 64

1,920.00       นายรภัส  ข าโอด 1,920.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 45/2564 
ลงวนัที่ 20 ม.ค. 64

นายรภัส  ข าโอด

13 ค่าน้ าด่ืม เดือน ม.ค. 2564 903.00          903.00        เฉพาะเจาะจง 903.00          ร้านเจเ๊นียร 903.00           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2564 ลง
วนัที่ 22 ม.ค. 64

ร้านเจเ๊นียร

๙



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง

123,542.73   

14 ค่าวสัดุเพื่อใช้ในงานศูนยร์าชการสะดวก 2,500.00       2,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

2,500.00       
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

2,500.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2564 ลง
วนัที่ 22 ม.ค. 64

ใบส่ังจา้งเลขที่ 47/2564 
ลงวนัที่ 25 ม.ค. 64

วงัทองไอที

ใบส่ังจา้งเลขที่ 49/2564 
ลงวนัที่ 27 ม.ค. 64

พชรกาญจน์ แอร์17 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง Server 1,350.00       1,350.00     เฉพาะเจาะจง 1,350.00       พชรกาญจน์ แอร์ 1,350.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

15 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,240.00       1,240.00     เฉพาะเจาะจง 1,240.00       วงัทองไอที 1,240.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

๑๐



51,462.35   

1,182.35      
บริษทั สินมั่นคง
ประกันภยั จ ำกัด 
(มหำชน)

1,182.35      อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2564 
ลงวนัที่ 24 ก.พ. 64

11 ค่ำภำษีรถยนต์ส่วนกลำง 1,182.35     1,182.35     เฉพำะเจำะจง
บริษทั สินมั่นคง
ประกันภยั จ ำกัด 
(มหำชน)

ร้ำนเก๋ 2,000.00      ร้ำนเก๋ 2,000.00      อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 57/2564 
ลงวนัที่ 18 ก.พ. 64

1,400.00      พชรกำญจน์ แอร์ 1,400.00      อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 56/2564 
ลงวนัที่ 18 ก.พ. 64

พชรกำญจน์ แอร์

10 ค่ำถ่ำยเอกสำร พร้อมเข้ำเล่ม 2,000.00     2,000.00     เฉพำะเจำะจง

9 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,400.00     1,400.00     เฉพำะเจำะจง

วงัทองไอที 2,120.00      วงัทองไอที 2,120.00      อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 55/2564 
ลงวนัที่ 16 ก.พ. 64

8 ค่ำซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 2,120.00     2,120.00     เฉพำะเจำะจง

พชรกำญจน์ แอร์ 8,924.00      พชรกำญจน์ แอร์ 8,924.00      อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 53/2564 
ลงวนัที่ 16 ก.พ. 64

10,500.00    พชรกำญจน์ แอร์ 10,500.00    อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 52/2564 
ลงวนัที่ 16 ก.พ. 64

พชรกำญจน์ แอร์

6 ค่ำซ่อมแซมรำงไฟฟ้ำ 8,924.00     8,924.00     เฉพำะเจำะจง

5 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 10,500.00   10,500.00   เฉพำะเจำะจง

อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 50/2564 
ลงวนัที่ 8 ก.พ. 64

4 ค่ำวสัดุส ำหรับกำรบริกำร 566.00        566.00        เฉพำะเจำะจง

3 ค่ำวสัดุส ำหรับกำรบริกำร 4,720.00     4,720.00     เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอ ำนวยพำณิชย์ 566.00         ร้ำนอ ำนวยพำณิชย์ 566.00         อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2564 
ลงวนัที่ 11 ก.พ. 64

4,720.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ำกัด

4,720.00      อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2564 
ลงวนัที่ 11 ก.พ. 64

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ำกัด

2 ค่ำท ำกระจกกั้นป้องกนั Covid-19 17,800.00   17,800.00   เฉพำะเจำะจง

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง

1 ค่ำซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,250.00     2,250.00     เฉพำะเจำะจง วงัทองไอที

ร้ำนวงัทองอลูมิเนียม 17,800.00    ร้ำนวงัทองอลูมิเนียม 17,800.00    อยูใ่นวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 51/2564 
ลงวนัที่ 8 ก.พ. 64

2,250.00      วงัทองไอที 2,250.00      

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑๑



13,229.28   

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง

ร้านเจเ๊นียร

2 ค่าภาษีรถยนต์ส่วนกลาง 967.28        967.28     เฉพาะเจาะจง

1 ค่าน ้าด่ืม เดือน ม.ีค. 2564 1,212.00     1,212.00   เฉพาะเจาะจง

อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซื อเลขที่ 21/2564 ลง
วนัที่ 2 มี.ค. 64

1,212.00      ร้านเจเ๊นียร 1,212.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซื อเลขที่ 20/2564 ลง
วนัที่ 1 มี.ค. 64

วงัทองไอที

บริษทั สินมั่นคง
ประกันภยั จ้ากัด 
(มหาชน)

967.28         
บริษทั สินมั่นคง
ประกันภยั จ้ากัด 
(มหาชน)

967.28         

3 ค่าซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ 350.00        350.00     เฉพาะเจาะจง

4 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 1,000.00     1,000.00   เฉพาะเจาะจง อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 59/2564 
ลงวนัที่ 9 มี.ค. 64

350.00         วงัทองไอที 350.00         อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 58/2564 
ลงวนัที่ 4 มี.ค. 64

ร้านเก๋

ร้านพงศกรการช่าง 1,000.00      ร้านพงศกรการช่าง 1,000.00      

5 ค่าท้าเอกสารแผนปฏบิติัการ ป ี2564 6,800.00     6,800.00   เฉพาะเจาะจง

6 ค่าซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ 1,100.00     1,100.00   เฉพาะเจาะจง อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 61/2564 
ลงวนัที่ 17 มี.ค. 64

6,800.00      ร้านเก๋ 6,800.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 60/2564 
ลงวนัที่ 10 มี.ค. 64

วงัทองไอที 1,100.00      วงัทองไอที 1,100.00      

1,800.00      วงัทองไอที 1,800.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 62/2564 
ลงวนัที่ 30 มี.ค. 64

7 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,800.00     1,800.00   เฉพาะเจาะจง วงัทองไอที

๑๒



96,715.00    

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2564

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

2 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,250.00      2,250.00     เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 2,200.00      2,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋

วงัทองไอที 2,250.00      วงัทองไอที 2,250.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 64/2564 
ลงวนัที่ 2 เม.ย. 64

2,200.00      ร้านเก๋ 2,200.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 63/2564 
ลงวนัที่ 1 เม.ย. 64

4 ค่าน้้าด่ืม เดือน เม.ย. 2564 700.00         700.00        เฉพาะเจาะจง

3 ค่าถ่ายเอกสาร 2,168.00      2,168.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านเจเ๊นียร 700.00         ร้านเจเ๊นียร 700.00         อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2564 
ลงวนัที่ 22 เม.ย. 64

2,168.00      ร้านเก๋ 2,168.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 65/2564 
ลงวนัที่ 16 เม.ย. 64

ร้านเก๋

6 ค่าท้าป้ายศูนยร์าชการสะดวก 10,230.00    10,230.00   เฉพาะเจาะจง

5 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,100.00      1,100.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท้าป้าย 10,230.00    ร้านพุธท้าป้าย 10,230.00    อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 67/2564 
ลงวนัที่ 28 เม.ย. 64

1,100.00      วงัทองไอที 1,100.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 66/2564 
ลงวนัที่ 28 เม.ย. 64

วงัทองไอที

8 ค่าวสัดุส้านักงาน 60,910.00    60,910.00   เฉพาะเจาะจง

7 ค่าปรับปรุงภมูิทัศน์ป้ายหน้าเขตฯ 16,682.00    16,682.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ้ากัด

60,910.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ้ากัด

60,910.00    อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2564 
ลงวนัที่ 28 เม.ย. 64

16,682.00    
นายภูวเนตร หมื่น
หาญ

16,682.00    อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 68/2564 
ลงวนัที่ 28 เม.ย. 64

นายภูวเนตร หมื่น
หาญ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2564 
ลงวนัที่ 28 เม.ย. 64

ร้านเจเ๊นียร9 ค่าน้้าด่ืม เดือน เม.ย. 2564 475.00         475.00        เฉพาะเจาะจง 475.00         ร้านเจเ๊นียร 475.00         อยูใ่นวงเงินงบประมาณ

๑๓



1,700.00      ร้านเก๋ 1,700.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 80/2564 
ลงวนัที่ 14 พ.ค. 64

ร้านเก๋13 ค่าท าเอกสารนโยบายฯ 1,700.00      1,700.00     เฉพาะเจาะจง

พชรกาญจน์ แอร์ 1,500.00      พชรกาญจน์ แอร์ 1,500.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 79/2564 
ลงวนัที่ 14 พ.ค. 64

650.00         ร้านพุธท าป้าย 650.00           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 78/2564 
ลงวนัที่ 11 พ.ค. 64

ร้านพุธท าป้าย

12
ค่าซ่อมแซมโทรทัศน์ เพือ่ใช้ใน
งานศูนยร์าชการสะดวก

1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง

11 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยท าเนยีบกลุ่มการเงินฯ 650.00         650.00        เฉพาะเจาะจง

พชรกาญจน์ แอร์ 600.00         พชรกาญจน์ แอร์ 600.00           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 77/2564 
ลงวนัที่ 11 พ.ค. 64

5,760.00      
ร้านพิษณุโลกแฟนซี
คราฟ

5,760.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2564 
ลงวนัที่ 6 พ.ค. 64

ร้านพิษณุโลก
แฟนซีคราฟ

10 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง

9
ค่าไม้ดอกไม้ประดับ เพือ่
ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน

5,760.00      5,760.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านพีแอนด์ว ีออโต้
ไพศาลเซอร์วสิ

17,000.00    
ร้านพีแอนด์ว ีออโต้
ไพศาลเซอร์วสิ

17,000.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 76/2564 
ลงวนัที่ 6 พ.ค. 64

1,500.00      
นายสุพล สระทอง
เพ็ชร

1,500.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 75/2564 
ลงวนัที่ 6 พ.ค. 64

นายสุพล สระทอง
เพ็ชร

8 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 17,000.00    17,000.00   เฉพาะเจาะจง

7 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและท าความสะอาด 1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 2,800.00      ร้านเก๋ 2,800.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 74/2564 
ลงวนัที่ 6 พ.ค. 64

3,820.00      ร้านเก๋ 3,820.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 73/2564 
ลงวนัที่ 6 พ.ค. 64

ร้านเก๋

6 ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 2,800.00      2,800.00     เฉพาะเจาะจง

5 ค่าจา้งเหมาท าเกียรติบัตร 3,820.00      3,820.00     เฉพาะเจาะจง

อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 69/2564 
ลงวนัที่ 3 พ.ค. 64

4
ค่าจา้งเหมาท าจดุเช็คอิน เพือ่
ปรับปรุงศูนยร์าชการสะดวก

13,800.00    13,800.00   เฉพาะเจาะจง

3 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 850.00         850.00        เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท าป้าย 13,800.00    ร้านพุธท าป้าย 13,800.00      อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 72/2564 
ลงวนัที่ 3 พ.ค. 64

850.00         วงัทองไอที 850.00           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 71/2564 
ลงวนัที่ 3 พ.ค. 64

วงัทองไอที

2 ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 2,880.00      2,880.00     เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง

1 ค่าจา้งเหมาท าเกียรติบัตร 3,400.00      3,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋

ร้านเก๋ 2,880.00      ร้านเก๋ 2,880.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 70/2564 
ลงวนัที่ 3 พ.ค. 64

3,400.00      ร้านเก๋ 3,400.00        

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๑๔



ผู้ได้รบัการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

76,008.00    

2,790.00      ร้านเก๋ 2,790.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 86/2564 
ลงวนัที่ 25 พ.ค. 64

19 ค่าจา้งท าเอกสาร 2,790.00      2,790.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋

พชรกาญจน์ แอร์ 2,300.00      พชรกาญจน์ แอร์ 2,300.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 85/2564 
ลงวนัที่ 25 พ.ค. 64

3,060.00      ร้านเก๋ 3,060.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 84/2564 
ลงวนัที่ 24 พ.ค. 64

ร้านเก๋

18 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,300.00      2,300.00     เฉพาะเจาะจง

17 ค่าจา้งเหมาท าเกียรติบัตร 3,060.00      3,060.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านเจเ๊นียร 412.00         ร้านเจเ๊นียร 412.00           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2564 
ลงวนัที่ 21 พ.ค. 64

2,340.00      ร้านพุธท าป้าย 2,340.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 83/2564 
ลงวนัที่ 19 พ.ค. 64

ร้านพุธท าป้าย

16 ค่าน้ าด่ืม เดือน พ.ค. 2564 412.00         412.00        เฉพาะเจาะจง

15 ค่าท าป้ายไวนิล 2,340.00      2,340.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 896.00         ร้านเก๋ 896.00           อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 81/2564 
ลงวนัที่ 17 พ.ค. 64

14 ค่าถ่ายเอกสาร 896.00         896.00        เฉพาะเจาะจง

อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 87/2564 
ลงวนัที่ 25 พ.ค. 64

21
ค่าจา้งเหมาตัดต้นไม้ เพือ่
ปรับปรุงภูมิทัศน์

3,000.00      3,000.00     เฉพาะเจาะจง
นายสายชน เทียน
สมจติร

3,000.00      
นายสายชน เทียนสม
จติร

3,000.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 88/2564 
ลงวนัที่ 25 พ.ค. 64

20 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 550.00         550.00        เฉพาะเจาะจง พชรกาญจน์ แอร์ 550.00         พชรกาญจน์ แอร์ 550.00           

อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 89/2564 
ลงวนัที่ 28 พ.ค. 64

23 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,600.00      2,600.00     เฉพาะเจาะจง วงัทองไอที 2,600.00      วงัทองไอที 2,600.00        อยูใ่นวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้งเลขที่ 90/2564 
ลงวนัที่ 28 พ.ค. 64

22 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล ราชินี ร.10 1,800.00      1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพุธท าป้าย 1,800.00      ร้านพุธท าป้าย 1,800.00        

๑๕



2 ค่าซ้ือน้้าด่ืม 425.00       425.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊เนียร

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มถุินายน 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ

425.00       ร้านเจ๊เนียร 425.00       อยู่นอกวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2564 ลง
วันที่ 2 ม.ิย. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

4 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ (กต.7558) 1,639.61     1,639.61     เฉพาะเจาะจง

3 ค่าจ้างท้าเอกสารอบรม 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีซูซุ 
พิษณุโลก จา้กัด

1,639.61    
บริษัท อีซูซุ 
พิษณุโลก จา้กัด

1,639.61    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 93/2564 ลง
วันที่ 11 ม.ิย. 64

10,000.00  ร้านเก๋ 10,000.00  อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 92/2564 ลง
วันที่ 4 ม.ิย. 64

ร้านเก๋

1

ใบส่ังจ้างเลขที่ 95/2564 ลง
วันที่ 15 ม.ิย. 64

4,708.00    
บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จา้กัด

4,708.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 94/2564 ลง
วันที่ 15 ม.ิย. 64

6 ค่าพิมพ์บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง

5 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ (นข.3942) 4,708.00     4,708.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า
พิษณุโลก จา้กัด

1,500.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 98/2564 ลง
วันที่ 24 ม.ิย. 64

11 ค่าจ้างตัดหญ้าและท้าความสะอาด 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง นายมานพ

550.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 99/2564 ลง
วันที่ 24 ม.ิย. 64

13 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 550.00       550.00       เฉพาะเจาะจง

ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,980.00     3,980.00     เฉพาะเจาะจง วังทองไอที

พชรกาญจน์ แอร์ 550.00       พชรกาญจน์ แอร์

1,500.00    นายมานพ

5,545.00    ร้านเก๋ร้านเก๋

3,980.00    วังทองไอที

2,500.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จา้กัด

8 ค่าจ้างเอกสารสารคู่มือนิเทศฯ 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง

7 ค่าจ้างเอกสารสารคู่มือประเมิน 5,545.00     5,545.00     เฉพาะเจาะจง

3,980.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 91/2564 ลง
วันที่ 1 ม.ิย. 64

ค่าซ้ือน้้าด่ืม 480.00       480.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊เนียร

5,545.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 96/2564 ลง
วันที่ 15 ม.ิย. 64

ร้านเก๋ 1,500.00    ร้านเก๋ 1,500.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 97/2564 ลง
วันที่ 16 ม.ิย. 64

ร้านบั๊วกราฟฟิค 10,000.00  ร้านบั๊วกราฟฟิค 10,000.00  อยู่ในวงเงินงบประมาณ

1,500.00    ร้านเก๋

2,500.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2564 ลง
วันที่ 21 ม.ิย. 64

9

10

480.00       ร้านเจ๊เนียร 480.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2564 ลง
วันที่ 21 ม.ิย. 64

ค่าวัสดุส้านักงาน 2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จา้กัด

1,500.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 97/2564 ลง
วันที่ 16 ม.ิย. 65

12 ค่าจ้างเอกสารสารคู่มือนิเทศฯ 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋

๑๖



1,880.00     1,880.00    1,880.00    

22,100.00   เฉพาะเจาะจง 22,100.00  22,100.00  

เฉพาะเจาะจง

82,727.61   

2,720.00    ร้านเก๋ 2,720.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 100/2564 
ลงวันที่ 24 ม.ิย. 64

15

14 ค่าจ้างท้าเอกสาร 2,720.00     2,720.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋

1,880.00     เฉพาะเจาะจง

18 ค่าจ้างท้าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,000.00     3,000.00     

ร้านเก๋ 8,700.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 103/2564 
ลงวันที่ 28 ม.ิย. 64

ร้านเก๋ ร้านเก๋

17 ค่าจ้างท้าเอกสาร และป้ายไวนิล 8,700.00     8,700.00     ร้านเก๋ 8,700.00    

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 101/2564 
ลงวันที่ 25 ม.ิย. 64

16 ค่าจ้างท้าเอกสารนโยบายและแผนฯ 22,100.00   ร้านเก๋ ร้านเก๋

ค่าจ้างท้าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

ใบส่ังจ้างเลขที่ 104/2564 
ลงวันที่ 30 ม.ิย. 64

เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ 3,000.00    ร้านเก๋ 3,000.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 102/2564 
ลงวันที่ 25 ม.ิย. 64

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ

๑๗



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ

2 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ 12,755.47   12,755.47   เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 ค่าเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง 9,539.05     9,539.05     เฉพาะเจาะจง
บริษัท วีเอ็มดี 
จ ากัด

บริษัท วีเอ็มดี 
จ ากัด

12,755.47  วังทองไอที 12,755.47  อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 106/2564 
ลงวันที่ 6 ก.ค. 64

9,539.05    วังทองไอที 9,539.05    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 105/2564 
ลงวันที่ 1 ก.ค. 64

4 ค่าจ้างท าเกียรติบัตร 2,940.00     2,940.00     เฉพาะเจาะจง

3 ค่าท าเอกสารแผนพัฒนาฯ 1,650.00     1,650.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 2,940.00    ร้านเก๋ 2,940.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 108/2564 
ลงวันที่ 15 ก.ค. 64

1,650.00    ร้านเก๋ 1,650.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 107/2564 
ลงวันที่ 9 ก.ค. 64

ร้านเก๋

6 ค่าจ้างท าเกียรติบัตร,โล่รางวัล 3,660.00     3,660.00     เฉพาะเจาะจง

5 ค่าจ้างท าส าเนาพร้อมเข้าเล่ม 7,400.00     7,400.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 3,660.00    ร้านเก๋ 3,660.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 110/2564 
ลงวันที่ 21 ก.ค. 64

7,400.00    ร้านเก๋ 7,400.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 109/2564 
ลงวันที่ 21 ก.ค. 64

ร้านเก๋

8 ค่าวัสดุในการซ่อม Swich 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง

7 ค่าวสัดุโครงการป้องกนัยาเสพติด 3,885.00     3,885.00     เฉพาะเจาะจง

วังทองไอที 1,200.00    วังทองไอที 1,200.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซื อเลขที่ 33/2564 ลง
วันที่ 29 ก.ค. 64

3,885.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

3,885.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซื อเลขที่ 32/2564 ลง
วันที่ 29 ก.ค. 64

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ากัด

10 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง

9 ค่าจ้างท าโล่รางวัล 2,100.00     2,100.00     เฉพาะเจาะจง

ร้านพุธท าป้าย 2,000.00    ร้านพุธท าป้าย 2,000.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 112/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

2,100.00    ร้านโล่ 2012 2,100.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 111/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

ร้านโล่ 2012

12 ค่าจ้างท าตรายาง 640.00       640.00       เฉพาะเจาะจง

11 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,270.00     1,270.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ากัด

640.00       
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ 
จ ากัด

640.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 114/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

1,270.00    พชรกาญจน์ แอร์ 1,270.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 113/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

พชรกาญจน์ แอร์

13 ค่าจ้างท าเกียรติบัตร 4,680.00     4,680.00     เฉพาะเจาะจง 4,680.00    ร้านเก๋ 4,680.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 115/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

ร้านเก๋

๑๘



58,969.52   

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,250.00     1,250.00     เฉพาะเจาะจง

14 ค่าจ้างจัดท าโล่รางวัล 600.00       600.00       เฉพาะเจาะจง

วังทองไอที 1,250.00    วังทองไอที 1,250.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 117/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

600.00       ร้านโล่ 2012 600.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 116/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

ร้านโล่ 2012

17 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 350.00       350.00       เฉพาะเจาะจง

16 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง

วังทองไอที 350.00       วังทองไอที 350.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 119/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

1,500.00    วังทองไอที 1,500.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 118/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

วังทองไอที

20 ค่าจ้างท าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 800.00       800.00       เฉพาะเจาะจง

18 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง

19 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ 450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 800.00       ร้านเก๋ 800.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 122/2564 
ลงวันที่ 30 ก.ค. 64

300.00       วังทองไอที 300.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 120/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 64

วังทองไอที

450.00       วังทองไอที 450.00       อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 121/2564 
ลงวันที่ 30 ก.ค. 64

วังทองไอที

๑๙



10,000.00  
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ำกัด

10,000.00   อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2564 ลง
วันที่ 18 ส.ค. 64

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ำกัด

13 ค่ำซ้ือวัสดุโครงกำรลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ส.กีฬำภัณฑ์ 50,000.00  ร้ำน ส.กีฬำภัณฑ์ 50,000.00   อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2564 ลง
วันที่ 18 ส.ค. 64

51,480.00  
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ำกัด

51,480.00   อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2564 ลง
วันที่ 16 ส.ค. 64

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ำกัด

12 ค่ำซ้ือวัสดุโครงกำรลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด 50,000.00    50,000.00   เฉพำะเจำะจง

11 ค่ำซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 51,480.00    51,480.00   เฉพำะเจำะจง

ร้ำนชรินรัตน์ 450.00       ร้ำนชรินรัตน์ 450.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2564 ลง
วันที่ 16 ส.ค. 64

300.00       พชรกำญจน์ แอร์ 300.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 128/2564 
ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

พชรกำญจน์ แอร์

10 ค่ำซ้ือน้ ำด่ืม 450.00         450.00       เฉพำะเจำะจง

9 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 300.00         300.00       เฉพำะเจำะจง

นำยสำยชน 1,500.00    นำยสำยชน 1,500.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 127/2564 
ลงวันที่ 13 ส.ค. 64

850.00       พชรกำญจน์ แอร์ 850.00       อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 126/2564 
ลงวันที่ 11 ส.ค. 64

พชรกำญจน์ แอร์

8 ค่ำจ้ำงตัดหญ้ำ 1,500.00      1,500.00     เฉพำะเจำะจง

7 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 850.00         850.00       เฉพำะเจำะจง

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ำกัด

5,000.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ำกัด

5,000.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2564 ลง
วันที่ 11 ส.ค. 64

25,200.00  ร้ำนพุธท ำป้ำย 25,200.00   อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 125/2564 
ลงวันที่ 5 ส.ค. 64

ร้ำนพุธท ำป้ำย

6 ค่ำซ้ือวัสดุกิจกรรมลูกเสือ 5,000.00      5,000.00     เฉพำะเจำะจง

5 ค่ำจัดท ำใบงำนชุดกิจกรรมฯ 25,200.00    25,200.00   เฉพำะเจำะจง

อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 123/2564 
ลงวันที่ 3 ส.ค. 64

4 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 1,500.00      1,500.00     เฉพำะเจำะจง

3 ค่ำซ้ือหนังสือ "10ปีบ้ำนวิทย์น้อย" 5,160.00      5,160.00     เฉพำะเจำะจง

ร้ำนพุธท ำป้ำย 1,500.00    ร้ำนพุธท ำป้ำย 1,500.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 124/2564 
ลงวันที่ 5 ส.ค. 64

5,160.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ำกัด

5,160.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2564 ลง
วันที่ 4 ส.ค. 64

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ำกัด

2 ค่ำซ้ือน้ ำด่ืม 1,785.00      1,785.00     เฉพำะเจำะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 ค่ำจ้ำงท ำเกียรตติบัตร 7,680.00      7,680.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก๋

ร้ำนชรินรัตน์ 1,785.00    ร้ำนชรินรัตน์ 1,785.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2564 ลง
วันที่ 4 ส.ค. 64

7,680.00    ร้ำนเก๋ 7,680.00     

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน สงิหาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ

๒๐



227,506.95  

15,000.00  
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ำกัด

15,000.00   อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2564 ลง
วันที่ 26 ส.ค. 64

20 ค่ำซ้ือวัสดุในกำรดูแลช่วยเหลือ 15,000.00    15,000.00   เฉพำะเจำะจง
บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ำกัด

ร้ำนเก๋ 12,750.00  ร้ำนเก๋ 12,750.00   อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 132/2564 
ลงวันที่ 24 ส.ค. 64

3,621.95    บริษัท โตโยต้ำ จ ำกัด 3,621.95     อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 131/2564 
ลงวันที่ 24 ส.ค. 64

บริษัท โตโยต้ำ 
จ ำกัด

19 ค่ำจัดท ำเอกสำรคู่มือ 12,750.00    12,750.00   เฉพำะเจำะจง

18 ค่ำซ่อมรถยนต์ (นข 3942) 3,621.95      3,621.95     เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเก๋ 1,230.00    ร้ำนเก๋ 1,230.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 130/2564 
ลงวันที่ 24 ส.ค. 64

6,000.00    วังทองไอที 6,000.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 129/2564 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 64

วังทองไอที

17 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,230.00      1,230.00     เฉพำะเจำะจง

16 ค่ำจ้ำงจัดท ำเว็บไซต์ สนง. 6,000.00      6,000.00     เฉพำะเจำะจง

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ำกัด

8,000.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ำกัด

8,000.00     อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2564 ลง
วันที่ 18 ส.ค. 64

20,000.00  
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ำกัด

20,000.00   อยู่ในวงเงินงบประมำณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564 ลง
วันที่ 18 ส.ค. 64

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ำกัด

15 ค่ำซ้ือวัสดุด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน 8,000.00      8,000.00     เฉพำะเจำะจง

14 ค่ำซ้ือวัสดุโครงกำรลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด 20,000.00    20,000.00   เฉพำะเจำะจง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

๒๑



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ

2 ค่าซ้ือวสัดุโครงการโรงเรียนสุจริต 10,000.00     10,000.00      เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 ค่าซ้ือวัสดุโครงการลูกเสือต้านภยัยาเสพติด 51,960.00     51,960.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.กีฬาภัณฑ์

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ากัด

10,000.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

10,000.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2564 
ลงวันที่ 2 ก.ย. 64

51,960.00    ร้าน ส.กีฬาภัณฑ์ 51,960.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2564 
ลงวันที่ 1 ก.ย. 64

4 ค่าซ่อมรถยนต์ (กต 7558) 17,627.18     17,627.18      เฉพาะเจาะจง

3 ค่าซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริม รร.ฯ 10,000.00     10,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีซูซุ 
จ ากัด

17,627.18    บริษัท อีซูซุ จ ากัด 17,627.18    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 133/2564
 ลงวันที่ 3 ก.ย. 64

10,001.00    
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

10,000.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2564 
ลงวันที่ 2 ก.ย. 64

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ากัด

6 ค่าจ้างท าเอกสาร 19,425.00     19,425.00      เฉพาะเจาะจง

5 ค่าซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาคุณภาพ 3,700.00       3,700.00        เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 19,425.00    ร้านเก๋ 19,425.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 134/2564
 ลงวันที่ 7 ก.ย. 64

3,700.00      ร้านเก๋ 3,700.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2564 
ลงวันที่ 7 ก.ย. 64

ร้านเก๋

8 ค่าจ้างท าเอกสารสรุปรายงานฯ 440.00          440.00          เฉพาะเจาะจง

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 14,820.00     14,820.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋ 440.00         ร้านเก๋ 440.00         อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 136/2564
 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

14,820.00    ร้านเก๋ 14,820.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 135/2564
 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

ร้านเก๋

10 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ (ผ 6979) 5,650.00       5,650.00        เฉพาะเจาะจง

9 ค่าจ้างท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 15,000.00     15,000.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านพีแอนด์วี 5,650.00      ร้านพีแอนด์วี 5,650.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 138/2564
 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

15,000.00    ร้านหน่อยโฆษณา 15,000.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 137/2564
 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

ร้านหน่อย
โฆษณา

12 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ (นข 6096) 5,650.00       5,650.00        เฉพาะเจาะจง

11 ค่าจ้างท าเอกสารและป้ายไวนิล 9,160.00       9,160.00        เฉพาะเจาะจง

ร้านพีแอนด์วี 5,650.00      ร้านพีแอนด์วี 5,650.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 140/2564
 ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

9,160.00      ร้านเก๋ 9,160.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 139/2564
 ลงวันที่ 9 ก.ย. 64

ร้านเก๋

13 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,550.00       4,550.00        เฉพาะเจาะจง 4,550.00      วังทองไอที 4,550.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 141/2564
 ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

วังทองไอที

๒๒



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,500.00       4,500.00        เฉพาะเจาะจง

14 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,800.00       3,800.00        เฉพาะเจาะจง

วังทองไอที 4,500.00      วังทองไอที 4,500.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 143/2564
 ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

3,800.00      วังทองไอที 3,800.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 142/2564
 ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

วังทองไอที

17 ค่าซ้ือวัสดุการจัดการเรียนการสอน 6,300.00       6,300.00        เฉพาะเจาะจง

16 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ิน 2,850.00       2,850.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท ช่อ
ชัยพฤกษ์ จ ากัด

6,300.00      
บริษัท ช่อชัยพฤกษ์
 จ ากัด

6,300.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2564 
ลงวันที่ 13 ก.ย. 64

2,850.00      วังทองไอที 2,850.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 144/2564
 ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

วังทองไอที

18

19

25 ค่าจ้างท าคู่มือการใช้ระบบ PISA 4,800.00       4,800.00        

20 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึก) 83,760.00     83,760.00      

22 ค่าจ้างท าเอกสารประเมินผลฯ 1,520.00       1,520.00        

26 ค่าจ้างท าป้ายท าเนียบบุคลากร 9,300.00       9,300.00        

28 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2564 
ลงวันที่ 13 ก.ย. 64

ค่าซ้ือวัสดุเสริมสร้างสมรรถณะ 40,190.00     40,190.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านอ านวย
พานิชย์

40,190.00    ร้านอ านวยพานิชย์ 40,190.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ค่าซ้ือวัสดุการประชุม VDO 39,500.00     39,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท พีพีมีเดีย
 จ ากัด

39,500.00    
บริษัท พีพีมีเดีย 
จ ากัด

39,500.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2564 
ลงวันที่ 15 ก.ย. 64

เฉพาะเจาะจง หจก.เวิร์ดอิงค์ 83,760.00    หจก.เวิร์ดอิงค์ 83,760.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2564 
ลงวันที่ 20 ก.ย. 64

21 ค่าจ้างท าเอกสารรายงานฯ 3,960.00       3,960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ 3,960.00      ร้านเก๋ 3,960.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 145/2564
 ลงวันที่ 20 ก.ย. 64

24 ค่าจ้างท าเอกสารประเมินผลฯ 3,600.00       3,600.00        เฉพาะเจาะจง

ร้านเก๋

ร้านเก๋ 3,600.00      ร้านเก๋

23 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า 1,500.00       1,500.00        เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน

เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ 1,520.00      

1,500.00      นางทุเรียน 1,500.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 147/2564
 ลงวันที่ 22 ก.ย. 64

ใบส่ังจ้างเลขที่ 149/2564
 ลงวันที่ 22 ก.ย. 64

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

1,520.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 146/2564
 ลงวันที่ 20 ก.ย. 64

9,300.00      

เฉพาะเจาะจง ร้านเก๋ 4,800.00      ร้านเก๋ 4,800.00      

3,600.00      อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 148/2564
 ลงวันที่ 22 ก.ย. 64

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจ้างเลขที่ 150/2564
 ลงวันที่ 22 ก.ย. 64

27 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน (คอมพวิเตอร์) 45,158.00     45,158.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท อนุตตรีย์
 จ ากัด

45,158.00    
บริษัท อนุตตรีย์ 
จ ากัด

45,158.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

เฉพาะเจาะจง ร้านพุธท าป้าย 9,300.00      ร้านพุธท าป้าย

วังทองไอที 19,000.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

19,000.00     19,000.00      เฉพาะเจาะจง วังทองไอที 19,000.00    
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792,498.18   

29 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 14,000.00     45,158.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท อนุตตรีย์
 จ ากัด

45,158.00    

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

บริษัท อนุตตรีย์ 
จ ากัด

45,158.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

31 ค่าซ้ือน้ าด่ืม 883.00          883.00          เฉพาะเจาะจง

30 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน/งานบ้านงานครัว 89,630.00     19,000.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านชรินรัตน์ 883.00         ร้านชรินรัตน์ 883.00         
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

19,000.00    วังทองไอที 19,000.00    อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

วังทองไอที

33 ค่าซ้ือวสัดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 149,445.00   149,445.00   เฉพาะเจาะจง

32 ค่าซ้ือน้ าด่ืม 2,700.00       2,700.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท อนุตตรีย์
 จ ากัด

149,445.00  
บริษัท อนุตตรีย์ 
จ ากัด

149,445.00  
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

2,700.00      ร้านชรินรัตน์ 2,700.00      
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

ร้านชรินรัตน์

98,120.00    
บริษัท อนุตตรีย์ 
จ ากัด

98,120.00    
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2564 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

34 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 98,120.00     98,120.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท อนุตตรีย์
 จ ากัด
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2                                
ที ่  ...................................    วันที่  19 พฤศจิกายน 2564            
เรื่อง  การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

  ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น งาน
พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  7,831,472.12 
บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสองสตางค์) เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจ้างส าหรับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รวมทั้งสิน จ านวน  235  โครงการ รวมเป็น
จ านวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 7,826,772.12 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสอง
หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสองสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 99.94  ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมดแยกเป็น 
  1. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินต่ ากว่า 5,000.00 บาท และที่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นกรณีการ
จัดจ้างบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน กรณีแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 หรือกรณีข้อยกเว้นอ่ืนๆ ที่ไม่ต้อง
ด าเนินการจัดท ารายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP จ านวน 131 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 
251,886.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.22 ของจ านวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
  2. การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000.00 บาท ที่ต้องด าเนินการจัดท ารายการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกรายการในระบบ e-GP จ านวน 
104 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 7,574,919.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.72 ของจ านวนเงิน
งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 7,831,472.12 บาท โดยการจัดซื้อจัด
จ้างได้ด าเนินการตามวิธีการจัดหา ดังนี้ 
         2.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 90 โครงการ รวมเป็น
จ านวน 3,051,119.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.96 ของจ านวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
                2.2 โดยวิธีคัดเลือก จ านวน 14 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงิน 4,523,800.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 57.76 ของจ านวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
           จากผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องด าเนินการจัดท าในระบบ e-GP ประจ าปี 2564 
สรุปได้ดังนี้ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ใน
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ปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้เงินงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน
เงิน 3,051,119.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.96 รองลงมา ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ านวน
เงิน 4,523,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.76 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ทั้งนี้ 
เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน IC3 และ IC4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ โรงเรียนในสังกัด จ านวน 14 โรงเรียน แยกเป็น 
ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน IC3 จ านวน 11 โรงเรียน และครุภัณฑ์
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน IC4 จ านวน 3 โรงเรียน 

             ข้อสังเกต  ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นได้ว่า งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง มากที่สุด รองลงมา คือ วิธีคัดเลือก  และยังพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก นั้น เป็น
การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนในสังกัดจ านวน 14 โรงเรียน แยกเป็น ครุภัณฑ์
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน IC3 จ านวน 11 โรงเรียน และครุภัณฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน IC4 จ านวน 3 โรงเรียน โดยได้ด าเนินการจัดซื้อเป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงรวมถึงหนังสือแจ้งเวียนซักซ้อมแนว
ทางการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการจัดหาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และทันตามก าหนดเวลาและต้องการ
ใช้พัสดุเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 และตามมติของ
คณะรัฐมนตรี 

               ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
    1. คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และก าหนดราคาเป็นบุคลากร
ทางการการศึกษา ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการจัดท าคุณลักษณะและราคากลางเป็นผลให้การ
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ล่าช้า แต่ก็สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามสัญญา 
            2. ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น ท าให้มีการปรับเปลี่ยนระบบ
การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ท าให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุต้องเพ่ิม
การศึกษาเรียนรู้ระเบียบและกฎหมายเกิดความสับสนในการบันทึกรายการในระบบ e-GP เป็นผลให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้ากว่าเดิม 
            3 .ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องติดตาม ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
            4. ในส่วนของการก ากับดูแลโรงเรียนในสังกัดพบว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท าให้บุคลากรที่
รับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียนเกิดความสับสนในการบันทึกรายการในระบบประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง

๒๗



เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด อยู่ตลอดเวลาท าให้การด าเนินการส่งเอกสารการเบิก
จ่ายเงินของโรงเรียนล่าช้า 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ในการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้  
             1. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่
เกี่ยวกับการพัสดุและเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน เช่น การก าหนดราคากลาง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ 
             2. การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่โรงเรียนที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดอบรม เชิง
ปฏิบัติการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละวิธีการในการบันทึกรายการในระบบ e-GP 
ให้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด 
             3. การให้บริการ ก ากับ แนะน า และให้ความรู้ในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ให้แก่
เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนในสังกัดที่ไม่สามารถด าเนินการในระบบ e-GP ได ้

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
          
                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘



รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2564 ที่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน 235 โครงการ รวมเป็น
จ านวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้นจ านวน 7,831,472.12 บาท (เจ็ดล้านแปด
แสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสองสตางค์) เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการ นั้น 

              สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
ดังนี้ 
      1. ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

      2. ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      3. ผลของการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณสามารถประหยัดได้ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

หน่วย : รายการ 

จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เฉพาะเจาะจง 
(ไม่บันทึก e-GP) 

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 

เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกในระบบ e-GP) 

วงเงินตั้งแต ่5,000 บาท 

 
วิธี e-Bidding 

 
หมายเหตุ 

235 
(100 %) 

131 
(3.22 %) 

90 
(38.96 %) 

14 
(57.76%) 

 

 

 

 

          

                            

 

๒๙



 

 

                  จากผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นว่าการด าเนินการแยกเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินต่ า
กว่า 5,000.00 บาท และที่เป็นข้อยกเว้น เช่น กรณีการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กรณีแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 หรือกรณี
ข้อยกเว้นอ่ืนๆ ที่ไม่ต้องด าเนินการจัดท ารายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP จ านวน 131 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 3.22 ของจ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รวม 235 โครงการ และที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และจัดท าในระบบ e-GP ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้ 
                    การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวน 90 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.96 ของจ านวนโครงการ ทั้งหมด และมากที่สุด 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.76  ของจ านวน
โครงการทั้งหมด รวม 235 โครงการ 
                     จากตรารางจะเห็นได้ว่าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการบันทึกรายการข้อมูลในระบบ e-
GP ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจ านวนโครงการมากเป็นล าดับหนึ่งรองลงมาได้แก่การจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีการคัดเลือก ตามล าดับ 

 

 

57.76%38.96%

3.22%

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีคัดเลือก 14 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง
(บันทึกในระบบ e-GP) 90 โครงการ

วิธีเฉพาะเจาะจง(ไม่บันทึก e-GP) 131 โครงการ

๓๐



ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

                                                                                                               หนว่ย : รายการ 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

( บาท ) 

จ านวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2564 

รวมจ านวนเงิน 
( บาท ) 

เฉพาะเจาะจง 
(ไม่บันทึก e-GP) 

วงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท 

เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกในระบบ e-GP) 
วงเงินตั้งแต่ 5,000 

บาท 

วิธี 
คัดเลือก 

7,831,472.12 
(100 %) 

7,817,772.12 
(99.83 %) 

251,886.01 
(3.22 %) 

3,051,119.11 
(38.96 %) 

4,523,800.00 
(57.76 %) 

 

 

  จากตาราง จะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง แยกเป็น การจัดซื้อ
จัดจ้างที่วงเงินต่ ากว่า 5,000.00 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) และที่เป็นข้อยกเว้นกรณีการจัดจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา กรณีแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว
119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 หรือข้อยกเว้นอ่ืนๆ ที่ไม่ต้องด าเนินการจัดท ารายการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-GP เป็นจ านวนเงิน 251,886.01 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทหนึ่ง
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 3.22 ของจ านวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวน 7,831,472.12 
บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสองสตางค์ ) และที่ต้องด าเนินการจัดท า
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจ าปี 2564 สรุปได้ ดังนี้ 
 

3.22%

37.96%

57.76%

แผนภูมิแสดงจ านวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เฉพาะเจาะจง (ไม่บันทึก e-GP) เฉพาะเจาะจง (บันทึกในระบบ e-GP) คัดเลือก

๓๑



                การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลกเขต 2 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้เงินงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ วิธีการ
คัดเลือก จ านวน 4,523,800.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 
57.76  รองลงมา ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงิน 3,051,119.11 บาท (สามล้าน
ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 38.96  ของเงินงบประมาณที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวน 7,831,472.12 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาท
สิบสองสตางค์) ตามล าดับทั้งนี้เนื่องจากได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน IC3 และ IC4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ โรงเรียนในสังกัด จ านวน 14 โรงเรียน แยกเป็น  ครุภัณฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน IC3 จ านวน 11 โรงเรียน และครุภัณฑ์ ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน IC4 จ านวน 3 โรงเรียน  
              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นได้ว่า เงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ
คัดเลือก มีจ านวนเงินมากท่ีสุด รองลงมา คือ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
     หน่วย : รายการ 

วิธีการจัดหา 

จ านวนเงิน 
งบประมาณที่ได้

จัดสรร 

จ านวนเงินที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 

ร้อยละของ
งบประมาณที่
ประหยัดได้ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
(ไม่บันทึก e-GP)วงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท 

251,886.01 251,886.01 0.00 0.00 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
(บันทึกในระบบ e-GP)
วงเงินตั้งแต ่5,000

บาท 

3,053,019.11 3,051,119.11 1,900.00 0.07 

วิธีการคัดเลือก 4,526,600.00 4,523,800.00 2,800.00 0.06 

รวมทั้งสิ้น 7,831,472.12 7,826,772.12 4,700.00 0.13 

 

 

 

๓๒



แผนภูมิแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้ในภาพรวมทั้งหมด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

251,886.01

3,053,019.11

4,526,600.00

251,886.01

3,051,119.11

4,523,800.00

0.06
0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

4,500,000.00

5,000,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่บันทึกe-GP ) วิธีเฉพาะเจาะจง (บันทึกในระบบe-GP ) วิธีคัดเลือก

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีไดร้บัจดัสรร จ ำนวนเงินท่ีใชใ้นกำรจดัซือ้จดัจำ้ง จ ำนวนเงินคงเหลือ

7,765,205.37 7,826,772.12

4,700
0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00

งบประมำณรวม

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีไดร้บัจดัสรร จ ำนวนเงินท่ีใชใ้นกำรจดัซือ้จดัจำ้ง จ ำนวนเงินคงเหลือ

๓๓



 จากตาราง จะเห็นได้ว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีรวม
ทั้งหมดจ านวน 7,831,472.12 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสอง
สตางค)์ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด จ านวน 7,826,772.12 
บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสองสตางค์)  คงเหลือเงินเหลือจ่าย จ านวน 
4,700.00 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ ร้อยละ 0.13 
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คณะที่ปรึกษา 

๑. นางผกาภรณ์  พลายสังข์  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2     ประธานคณะที่ปรึกษา 
๒. นายวสันต์  ปานทอง     รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2              รองประธานคณะที่ปรึกษา 
๓. นายสมคิด  หาแก้ว     รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2                 คณะที่ปรึกษา 
๔. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ     รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2                 คณะที่ปรึกษา 

คณะท างาน 
1. นางสาวสิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสุภานรี  ไทยโกษา         นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ            คณะท างาน 
3. นางสาวนันทิกา  แก้วปัญญา            นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   คณะท างาน 
4. นางสาวสุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   คณะท างาน 
5. นายภานุกร  ปานนิ่ม      พนักงานพิมพ์ดีด (ลูกจ้างฯ)    คณะท างาน 
6. นางสาวจันทิมา  เชื้อบุญไทย     นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างฯ)   คณะท างาน 
7. นางสาวอารีย์  ยังเพ็ง      ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ สนง.)   คณะท างาน 
8. นางสาวชลดา  ฟักทองอ่อน     นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างฯ)   คณะท างาน 
9. นางสาวขจีพันธ์  เสือข า      นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      เลขานุการคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างาน 
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