การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
 มีการดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. บันทึกเสนอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทราบ
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
- ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
- ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ไม่มีการดาเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.
2.

บันทึกเสนอรายงานผลการจัดซือ� จัดจ้างประจําปี งบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
สรุปผลวิธีการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็นร้อยละ
ประจาปีงบประมาณ 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
คัดเลือก
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รวมทั้งสิ้น

รายการ
(จานวน)
186
0
4
190

2,547,363.93
-

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
2,547,263.93
-

12,058,020.00

5,819,260.00

งบประมาณ

14,605,383.93

8,366,523.93

งบประมาณ
ที่ประหยัดได้

เปอร์เซ็นต์ของ
จัดลาดับ
งบประมาณที่ใช้ไป
0
17.44 2
0
0.00 39.84

6,238,860.00
6,238,860.00

1

42.72
100.00

จากตาราง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณทั้งสิ้น 14,605,383.93 บาท โดยมีโครงการที่ดาเนินการโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ 12,058,020 บาท งบประมาณใช้ไป 5,819,260 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.84 รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,547,263.93 บาท
งบประมาณใช้ไป 2,547,263.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.44 และไม่มกี ารดาเนินการโดยวิธีคดั เลือก เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
ทั้งนี้สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 6,238,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.72

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
16,000,000.00
14,000,000.00

จำนวนเงิน (บำท)

12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00

0.00
เฉพำะเจำะจง

คัดเลือก

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมำณ
ที่ประหยัดได้

งบประมำณ

 รายงานสรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563

รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

งบประมำณ

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

งบประมำณที่ใช้ไป

(บำท)
18,850.00 เฉพาะเจาะจง

และรำคำที่เสนอ
หจก. ปราณบุรีการค้า

(บำท)
18,850.00

1

ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง

2

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน

850.00 เฉพาะเจาะจง

แหลมทองพิมพ์ดดี

3

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-งานศิลปหัตถกรรม

200.00 เฉพาะเจาะจง

4

ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล

5

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

1/2563 ลว.1/10/2562

850.00

-

1/2563 ลว.1/10/2562

ร้าน แหลมทองพิมพ์ดดี

200.00

-

5/10/2562

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอนันตพร การะเกตุ

8,000.00

-

4/2563 ลว.8/10/2562

ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์-งานศิลปฯ

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายธานินทร์ พรามน้อย

1,500.00

-

8/10/2562

6

ค่าจัดสถานที่และค่าเช่าเครื่องเสียง-งานศิลปฯ

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายอึ่ง อัดแสง

3,500.00

-

9/10/2562

7

ค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ-งานศิลปหัตถกรรม

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ปุ้ม แอนด์ ปิ๊ก เปเปอร์

1,000.00

-

9/10/2562

8

ค่าจัดซื้อไม้ไผ่เลี้ยง-งานศิลปหัตถกรรม

440.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ๊ปุ๋มค้าไม้

440.00

-

9/10/2562

9

ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล

930.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ต่อ ก๊อปปี้

930.00

-

10/10/2562

10

ค่าเช่าเต๊นท์พร้อมติดตั้ง-งานศิลปหัตถกรรม

600.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมบัติ วงศ์ศรีนาค

600.00

-

10/10/2562

11

ค่าจัดซื้อวัสดุ-งานศิลปหัตถกรรม

6,780.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป

6,780.00

-

10/10/2562

12

ค่าจ้างจัดและตกแต่งสถานที่

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายนคร นนทะวงศ์

1,500.00

-

11/10/2562

13

ค่าจ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดอกไม้คณ
ุ เจต

1,000.00

-

5/2563 ลว.18/10/2562

14

ค่าถ่ายเอกสาร-โครงการจัดท้าแผนปี 2563

413.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แหลมทองพิมพ์ดดี

413.00

-

22/10/2562

15

ค่าถ่ายเอกสาร-โครงการจัดท้าแผนปี 2563

407.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แหลมทองพิมพ์ดดี

407.00

-

22/10/2562

16

ค่าถ่ายเอกสาร-โครงการจัดท้าแผนปี 2563

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แหลมทองพิมพ์ดดี

4,000.00

-

22/10/2562

17

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน

3,248.00 เฉพาะเจาะจง

แหลมทองพิมพ์ดดี

3,248.00

-

1/2563 ลว.1/10/2562

2

ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

งบประมำณ

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)
18

ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน

19

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

งบประมำณที่ใช้ไป

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

(บำท)

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

345.00 เฉพาะเจาะจง

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

345.00

-

2/2563 ลว.1/10/2562

ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์-ห้อง ตสน.+ห้อง ศน.

8,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศิรภัคแอร์

8,500.00

-

8/2563 ลว.1/11/2562

20
21

ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์
ค่าจัดซื้อวัสดุ-โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ

1,670.00 เฉพาะเจาะจง
4,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอทีเฮ้าส์
ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

1,670.00
4,800.00

-

5/11/2562
5/2563 ลว.6/11/2562

22

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบรายงาน งปม.2563

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศรีรัตน์ กลิ่นเพย

4,000.00

-

10/2563 ลว.15/11/2562

23

ค่าจ้างท้าตรายาง-กลุ่มนโยบายและแผน

940.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อักษรชัยเครื่องเขียน

940.00

-

11/2563 ลว.15/11/2562

24

ค่าจ้างซ่อมแอร์-ห้องแผน,บุคคล,ส่งเสริม,ผอ.ประชุม ชั้น 2

25

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข-2836 ปข.

26

ค่าพานดอกไม้-งานวันพ่อ

27

39,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชนะพล แอร์

39,800.00

-

12/2563 ลว.28/11/2562

2,328.86 เฉพาะเจาะจง

บจก. โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์

2,328.86

-

13/2563 ลว.25/11/2562

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดอกไม้คณ
ุ เจต

500.00

-

2/12/2562

ค่าซ่อมแอร์ -ห้องประชุมชั้น 2

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชนะพล แอร์

1,200.00

-

14/2563 ลว.11/12/2562

28

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กง-6112 ปข.

1,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สกุลยนต์

1,050.00

-

15/2563 ลว.18/12/2562

29

ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทาขอบฟุตบาท

1,880.00 เฉพาะเจาะจง

พรชัยการค้า

1,880.00

-

6/2563 ลว.13/12/2562

30

ค่าซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน พ.ย.,ธ.ค.62

32,670.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ปราณบุรีการค้า

32,670.00

-

1/2563 ลว.1/10/2562

31

ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน ธ.ค.62 และ ม.ค.63

32

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-โครงการพัฒนาคุณภาพฯ

33

ค่าจัดซื้อวัสดุ-โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนฯ

34

600.00 เฉพาะเจาะจง

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

600.00

-

2/2563 ลว.1/10/2562

1,635.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แหลมทองพิมพ์ดดี

1,635.00

-

7/1/2563

700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

700.00

-

10/1/2563

ค่าจ้างเหมาก้าจัดปลวก

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายจักรพันธ์ ใจเอื้อย

4,000.00

-

16/2563 ลว.17/1/2563

35

ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์หน้าห้อง ผอ.,ห้องประชุม

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชนะพล แอร์

2,200.00

-

17/2563 ลว.27/1/2563

36

ค่าซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน ม.ค.-ก.พ.62

35,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ปราณบุรีการค้า

35,400.00

-

1/2563 ลว.1/10/2562

37

ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์ภายในห้อง ผอ.เขต

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชนะพล แอร์

2,300.00

-

18/2563 ลว.5/2/2563

3

ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

งบประมำณ

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)
650.00 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นายวิรัตน์ เกษสุริยงค์

38

ค่าจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้า

39

ค่าจ้างเหมาซักผ้าม่านห้องประชุมชั้น 2

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางไพ เต็มเปี่ยม

40

ค่าจ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ กง.6112,6113

5,200.00 เฉพาะเจาะจง

41

ค่าจ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ นข-2214 ปข.

42

งบประมำณที่ใช้ไป
(บำท)
650.00

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

19/2563 ลว.5/2/2563

4,000.00

-

20/2563 ลว.5/2/2563

ก.สกุลยนต์

5,200.00

-

21/2563 ลว.5/2/2563

10,815.56 เฉพาะเจาะจง

บจก. โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์

10,815.56

-

22/2563 ลว.5/2/2563

ค่าซื้อธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ว.ป.ร.และวัสดุเกษตร

14,094.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป

14,094.00

-

11/2563 ลว.5/2/2563

43

ค่าจัดซื้อวัสดุ ใช้ในเขต ปี 2563 (ครั้งที่ 1)

42,352.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป

42,352.00

-

12/2563 ลว.7/2/2563

44

ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการ NT

26,724.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป

26,724.00

-

13/2563 ลว.7/2/2563

45

ค่าจ้างเหมาพิมพ์แบบทดสอบข้อสอบมาตรฐาน

200,740.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. กีรติการพิมพ์

200,740.00

-

23/2563 ลว.7/2/2563

46

ค่าจ้างเหมาพิมพ์คู่มือสอบ RT ชั้น ป.1

18,330.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. กีรติการพิมพ์

18,330.00

-

24/2563 ลว.7/2/2563

47

ค่าจ้างเหมาพิมพ์คู่มือสอบ NT ชั้น ป.3

12,375.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. กีรติการพิมพ์

12,375.00

-

25/2563 ลว.7/2/2563

48

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร โครงการ RT

2,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อภิญญาการพิมพ์

2,200.00

-

11/2/2563

49

ค่าจ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ กง.6112 ปข.

13,153.00 เฉพาะเจาะจง

ก.สกุลยนต์

13,153.00

-

31/2563 ลว.12/2/2563

50

ค่าจ้างขนส่งแบบทดสอง โครงการ RT

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวินยั กล้าหาญ

1,000.00

-

13/2/2563

51

ค่าจ้างขนส่งแบบทดสอง โครงการ RT

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมภพ กิตโิ ชตน์กลุ

1,000.00

-

13/2/2563

52

ค่าจ้างขนส่งแบบทดสอง โครงการ RT

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวราพร ทับซ้อน

1,000.00

-

13/2/2563

53

ค่าซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร อบรม e-GP

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกันต์ชนิกา เชื้อนนท์

20,000.00

-

14/2563 ลว.17/2/2563

54

ค่าจ้างขนส่งแบบทดสอง โครงการข้อสอบปลายปี

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมภพ กิตโิ ชตน์กลุ

2,000.00

-

19/2/2563

55

ค่าจ้างขนส่งแบบทดสอง โครงการข้อสอบปลายปี

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวินยั กล้าหาญ

2,000.00

-

20/2/2563

56

ค่าจ้างขนส่งแบบทดสอง โครงการข้อสอบปลายปี

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวราพร ทับซ้อน

2,000.00

-

20/2/2563

57

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อบรม e-GP

17,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แหลมทองพิมพ์ดดี

17,650.00

-

32/2563 ลว.21/2/2563

4

ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

58

ค่าจ้างท้าตรายาง 20 อัน

59

ค่าจ้างท้าสติ๊กเกอร์ 2 รายการ

60

งบประมำณ

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)
3,400.00 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้าน อักษรชัย (เครื่องเขียน)

งบประมำณที่ใช้ไป
(บำท)
3,400.00

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

26/2/2563

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสยามกราฟฟิค

1,000.00

-

26/2/2563

ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน ก.พ.-มี.ค.63

570.00 เฉพาะเจาะจง

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

570.00

-

2/2563 ลว.1/10/2562

61

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน มีนาคม

2,540.00 เฉพาะเจาะจง

แหลมทองพิมพ์ดดี

2,540.00

-

1/2563 ลว.1/10/2562

62

ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารไปโครงการชั่งหัวมัน

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายมนต์ชัย พงษ์เจริญกิต

5,000.00

-

2/3/2563

63

ค่าจ้างซ่อมแอร์ภายในห้องท้างานกลุ่มส่งเสริม

4,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชนะพล แอร์

4,400.00

-

34/2563 ลว.3/3/2563

64

ค่าจ้างขนส่งแบบทดสอง โครงการ NT

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมภพ กิตโิ ชตน์กลุ

1,000.00

-

4/3/2563

65

ค่าจ้างขนส่งแบบทดสอง โครงการ NT

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวกติกา พรหมรักษ์

1,000.00

-

4/3/2563

66

ค่าจ้างขนส่งแบบทดสอง โครงการ NT

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวราพร ทับซ้อน

1,000.00

-

4/3/2563

67

ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก 2563

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวศรีรัตน์ กลิ่นเพย

15,000.00

-

35/2563 ลว.27/3/2563

68

ค่าจ้างถ่ายเอกสารสารประชุม ก.ต.ป.น.

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแหลมทองพิมพ์ดดี

3,000.00

-

30/3/2563

69

ค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า 50 ชิ้น

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางบุณยวีร์ เชื้อวงศ์สกุล

1,000.00

-

31/3/2563

70

ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน เม.ย.63

451.00 เฉพาะเจาะจง

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

451.00

-

2/2563 ลว.1/10/2562

71

ค่าซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน มี.ค.-เม.ย.63

19,675.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ปราณบุรีการค้า

19,675.00

-

15/2563 ลว.2/3/2563

72

ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

60,000.00

-

16/2563 ลว.9/4/2563

73

ค่าจัดซื้อวัสดุป้องกันโรค Covid-19

28,320.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป

28,320.00

-

18/2563 ลว.14/4/2563

74

ค่าล้างตู้แอร์ เติมน้้ายา นข-2214,กง-6112 ปข.

4,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เซ็นเตอร์อเี ล็คทริค

4,700.00

-

36/2563 ลว.15/4/2563

75

ค่าจ้างเหมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อ นข-2214 ปข.

299.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจอาร์ ยางยนต์

299.00

-

37/2563 ลว.15/4/2563

76

ค่าจัดซื้อธงชาติ เชือกเสาธง หลอดไฟฟ้าฯ

11,490.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป

11,490.00

-

19/2563 ลว.23/4/2563

77

ค่าซ่อมแซมแอร์ภายในกลุ่มการเงิน 3 เครื่อง

2,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชนะพล แอร์

2,500.00

-

38/2563 ลว.27/4/2563

5

ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

78

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน พ.ค.63

79

ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน พ.ค.63

80

งบประมำณ

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)
2,703.00 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้านแหลมทองพิมพ์ดดี

งบประมำณที่ใช้ไป
(บำท)
2,703.00

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

1/2563 ลว.1/10/2562

840.00 เฉพาะเจาะจง

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

840.00

-

2/2563 ลว.1/10/2562

ค่าซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน พ.ค.63

7,320.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ปราณบุรีการค้า

7,320.00

-

15/2563 ลว.2/3/2563

81

ค่าซื้อวัสดุในการจัดท้าข้อสอบ-กลุ่มบุคคล

2,466.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป

2,466.00

-

20/2563 ลว.13/5/2563

82
83

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เย็น-กลุ่มอ้านวยการ

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายขวัญชัย อุบลระวงษ์

2,800.00

-

39/2563 ลว.15/5/2563

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด

1,363,866.00

84

เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจ้าปีงบประมาณ
2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน - เดือน
กันยายน 2563)
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมแอร์-กลุ่มแผน, กฎหมายฯ

85

ค่าจ้างจัดท้าผ้าม่านหลุย-ห้องประชุมท้าวโกษา

86
87

ค่าจ้างพิมพ์บัญชีรายชื่อนักเรียน-โครงการฯ

88

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่น (แบบอาคารเรียน สปช. 103/26 3
ห้องเรียน ปรับปรุง)
ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล- Covid-19

89

6,868,600.00

e-bidding

5,504,734.00

01/2563 ลว.19/5/2563

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชนะพล แอร์

2,400.00

-

40/2563 ลว.25/5/2563

46,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางไพ เต็มเปี่ยม

46,500.00

-

41/2563 ลว.26/5/2563

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธวัลพร เขียวไสว

4,000.00

-

26/5/2563

1,500,000.00

e-bidding

หจก.เจริญพัฒนาเอ็นจิเนี่ยริ่ง
แอนด์คอนสตรั่คชั่น

1,490,000.00

10,000.00

02/2563 ลว.27/5/2563

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ป้ายสยามกราฟฟิค

1,500.00

-

27/5/2563

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-โครงการส่งเสริมการนิเทศก์ฯ

1,420.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แหลมทองพิมพ์ดดี

1,420.00

-

28/5/2563

90

ค่าถ่ายเอกสาร-โครงการส่งเสริมฯ

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแหลมทองพิมพ์ดดี

1,100.00

-

28/5/2563

91

ค่าจัดซื้อวัสดุ-โครงการส่งเสริมฯ

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป

2,900.00

-

29/5/2563

92

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน

1,413.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแหลมทองพิมพ์ดดี

1,413.00

-

1/2563 ลว.1/10/2562

93

ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน มิ.ย.63

675.00 เฉพาะเจาะจง

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

675.00

-

2/2563 ลว.1/10/2562

94

ค่าซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน มิ.ย.63

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ปราณบุรีการค้า

9,600.00

-

15/2563 ลว.2/3/2563

95

ค่าจ้างซักผ้าม่านพร้อมติดตั้งใหม่

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางไพ เต็มเปี่ยม

1,000.00

-

42/2563 ลว 1/6/2563

6

ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

96

ค่าจัดซื้อวัสดุ

97

ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล โครงการ NT

98

ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-ห้องนิเทศก์

99

งบประมำณ

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

งบประมำณที่ใช้ไป

(บำท)
10,342.00 เฉพาะเจาะจง

และรำคำที่เสนอ
ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป

(บำท)
10,342.00

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

21/2563 ลว.4/6/2563

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต่อ ก๊อปปี้

1,400.00

-

12/6/2563

15,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ชนะพล แอร์

15,300.00

-

43/2563 ลว.18/6/2563

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ

4,980.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อภิญญาการพิมพ์

4,980.00

-

20/6/2563

100 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร-โครงการส่งเสริมการนิเทศ

42,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน แหลมทองพิมพ์ดดี

42,750.00

-

44/2563 ลว.25/6/2563

101 ค่าจ้างพิมพ์ข้อมูลประกอบการรายงานโครงการฯ

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชรา คงดี

2,000.00

-

2/7/2563

19,740.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ปราณบุรีการค้า

19,740.00

-

15/2563 ลว.2/3/2563

103 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารฯ

4,180.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหกิจศึกษา

4,180.00

-

3/7/2563

104 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

1,820.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต่อ ก๊อปปี้

1,820.00

-

3/7/2563

105 ค่าจัดซื้อวัสดุ ส้าหรับใช้ในส้านักงานเขตฯ

57,912.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป

57,912.00

-

23/2563 ลว.13/7/2563

106 ค่าจัดซื้อวัสดุ กลุ่มอ้านวยการ

13,354.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป

13,354.00

-

24/2563 ลว.16/7/2563

107 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป

3,000.00

-

25/2563 ลว.16/7/2563

108 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาระบบการประกันฯ

1,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

1,850.00

-

28/7/2563

109 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาระบบฯ

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสงตะวัน

4,000.00

-

28/7/2563

21,980.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป

21,980.00

-

26/2563 ลว.31/7/2563

111 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต่อ ก๊อปปี้

4,900.00

-

31/7/2563

112 ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรม

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต่อ ก๊อปปี้

2,100.00

-

31/7/2563

113 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต่อ ก๊อปปี้

9,600.00

-

31/7/2563

114 ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรม

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต่อ ก๊อปปี้

1,200.00

-

31/7/2563

115 ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน ก.ค.และ ส.ค.63

1,290.00 เฉพาะเจาะจง

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

1,290.00

-

2/2563 ลว.1/10/2562

102 ค่าซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน ก.ค.63

110 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนปี2563

7

ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

งบประมำณที่ใช้ไป

(บำท)
14,230.00 เฉพาะเจาะจง

และรำคำที่เสนอ
หจก.ปราณบุรีการค้า

(บำท)
14,230.00

117 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนฯ

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

118 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการโรงเรียนคุณธรรม

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

119 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

116 ค่าซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563

งบประมำณ

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

15/2563 ลว.2/3/2563

3,000.00

-

1/8/2563

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

2,000.00

-

1/8/2563

6,940.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

6,940.00

-

2/8/2563

120 ค่าจ้างจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธานมาศ ลับเหลี่ยม

1,600.00

-

3/8/2563

121 ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชนะพล แอร์

6,500.00

-

46/2563 ลว.4/8/2563

122 ค่าจัดซื้อวัสดุ ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ

4,173.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

4,173.00

-

5/8/2563

123 ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ

3,640.00 เฉพาะเจาะจง

นายดนัยฤทธิ์ ประจวบสุข

3,640.00

-

7/8/2563

700.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมบัติ วงศ์ศรีนาค

700.00

-

7/8/2563

125 ค่าเช่าเครื่องเสียง จ้านวน 3 วัน โครงการลูกเสือฯ

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนัฎฐา อินเกล้า

2,000.00

-

8/8/2563

126 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยฯ

1,660.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

1,660.00

-

10/8/2563

127 ค่าจัดซื้อโล่รางวัล โครงการส่งเสริมการอ่านฯ

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

1,500.00

-

10/8/2563

128 ค่าจ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ นข-2214 ปข.

12,583.20 เฉพาะเจาะจง

บจก.โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์

12,583.20

-

47/2563 ลว.11/8/2563

129 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนฯ

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป

10,000.00

-

28/2563 ลว.11/8/2563

130 ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น

48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์

48,000.00

-

48/2563 ลว.11/8/2563

131 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาการเรียนฯ

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต่อ ก๊อปปี้ (นายทนงศักดิ์ แสงพูล)

10,000.00

-

49/2563 ลว.11/8/2563

132 ค่าจัดซื้อกรอบรูป โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน รักศิลป์

1,200.00

-

18/8/2563

133 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ กลุ่มนิเทศฯ

32,280.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป

32,280.00

-

50/2563 ลว.19/8/2563

134 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ กลุ่มอ้านวยการ หน่วย ตสน.

20,100.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป

20,100.00

-

51/2563 ลว.21/8/2563

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

กัมพล พาณิชย์

4,800.00

-

52/2563 ลว.21/8/2563

124 ค่าเช่าเต็นท์ จ้านวน 5 หลัง โครงการลูกเสือฯ

135 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม TV. ห้องประชุมชั้น 3

8

ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

136 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

งบประมำณ

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)
4,000.00 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

งบประมำณที่ใช้ไป

ร้านต่อ ก๊อปปี้ (นายทนงศักดิ์ แสงพูล)

(บำท)
4,000.00

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

24/8/2563

137 ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ้าทางไป จ.กาญจนบุรี

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธนกร ต้วมสี

21,000.00

-

53/2563 ลว.24/8/2563

138 ค่าจัดซื้อรูปภาพพร้อมกรอบรูป โครงการส่งเสริมฯ

3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน รักศิลป์

3,000.00

-

25/8/2563

139 ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชนะพล แอร์

3,800.00

-

54/2563 ลว.26/8/2563

140 ค่าจ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ กง-6112 ปข.

2,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สกลุยนต์(นายตรัยวิชญ์ สกุลบัญฑิตย์)

2,050.00

-

55/2563 ลว.26/8/2563

141 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

22,542.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอภิญญาการพิมพ์

22,542.00

-

56/2563 ลว.31/8/2563

142 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ กลุ่มการเงิน และกลุ่มส่งเสริมฯ

15,690.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป

15,690.00

-

57/2563 ลว.31/8/2563

143 ค่าจ้างท้าป้ายโครงการประชุมและจัดนิทรรศการฯ

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต่อ ก๊อปปี้ (นายทนงศักดิ์ แสงพูล)

10,000.00

-

58/2563 ลว.31/8/2563

3,864.31 เฉพาะเจาะจง

บจก.โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์

3,864.31

-

59/2563 ลว.31/8/2563

630.00 เฉพาะเจาะจง

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

630.00

-

2/2563 ลว.1/10/2562

146 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน ก.ค.-ก.ย.63

2,667.00 เฉพาะเจาะจง

แหลมทองพิมพ์ดดี

2,667.00

-

1/2563 ลว.1/10/2562

147 ค่าซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน ก.ย.63

14,550.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ปราณบุรีการค้า

14,550.00

-

15/2563 ลว.2/3/2563

148 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล

12,680.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดินสอสีศกึ ษา

12,680.00

-

30/2563 ลว.1/9/2563

149 ค่าจัดซื้อกรอบรูป โคงการส่งเสริมการน้อมน้าฯ

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

2,000.00

-

1/9/2563

150 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาการจัดการฯ

1,160.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

1,160.00

-

1/9/2563

151 ค่าจ้างจัดท้าเกียรติบัตร โครงการพัฒนาการเรียนฯ

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธานมาศ ลับเหลี่ยม

1,000.00

-

1/9/2563

152 ค่าจ้างท้าสติ๊กเกอร์กันน้้าติดฟิวเจอร์บอร์ด

1,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน โปสเตอร์ปราณ

1,850.00

-

1/9/2563

153 ค่าวัสดุ โครงการส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนฯ

9,945.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดินสอสีศกึ ษา

9,945.00

-

2/9/2563

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์

40,000.00

-

60/2563 ลว.2/9/2563

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายทองใบ ไทยถนอม

1,500.00

-

61/2563 ลว.2/9/2563

144 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ นข-2836 ปข.
145 ค่าจัดซื้อน้้าดื่ม ประจ้าเดือน ก.ย.63

154 ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
155 ค่าจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าห้องท้างานกลุ่มการเงิน

9

ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

งบประมำณ

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

งบประมำณที่ใช้ไป

156 ค่าจัดซื้อวัสดุ ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

(บำท)
50,880.00 เฉพาะเจาะจง

และรำคำที่เสนอ
ร้านเพื่อนคุณ กรุ๊ป

(บำท)
50,880.00

157 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา

6,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดินสอสีศกึ ษา

300.00 เฉพาะเจาะจง

159 ค่าจัดซื้อโล่รางวัลอะคริลิค โครงการสร้างจิตส้านึกฯ
160 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการสร้างจิตส้านึกฯ

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

-

31/2563 ลว.3/9/2563

6,200.00

-

7/9/2563

ร้านอักษรชัย (เครื่องเขียน)

300.00

-

10/9/2563

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดินสอสีศกึ ษา

1,500.00

-

11/9/2563

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป

1,500.00

-

11/9/2563

27,900.00 เฉพาะเจาะจง

บจก. ธงชัยแอร์

27,900.00

-

32/2563 ลว.15/9/2563

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านชนะพล แอร์

3,300.00

-

62/2563 ลว.15/9/2563

85,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัมพล พาณิชย์

85,600.00

-

63/2563 ลว.17/9/2563

164 ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือปฏิบัติงานฯ

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน อภิญญาการพิมพ์

1,650.00

-

18/9/2563

165 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการการพัฒนาสมรรถนะฯ

2,690.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดินสอสีศกึ ษา

2,690.00

-

18/9/2563

158 ค่าจ้างท้าตรายาง

161 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
162 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
163 ค่าจ้างผลิตภาพยนต์สั้น กิจกรรมต่อต้านการทุจริตฯ

166 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจ้าปีงบประมาณ 2563

1,307,360.00

591,410.00

715,950.00

01/2563 ลว.18/9/2563

บริษัท เค แอนด์ เค พาราวู้ด จ้ากัด

167 ค่าถ่ายเอกสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

e-bidding
1,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ล้านป้ายครับ

1,800.00

-

21/9/2563

168 ค่าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ล้านป้ายครับ

2,000.00

-

21/9/2563

169 ค่าจ้างเหมาตกแต่งซุ้มงานพิธี และเวที โครงการฯ

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพินจิ ทองรอด

30,000.00

-

64/2563 ลว.21/9/2563

170 ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จ้านวน 5 หลัง

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายธีรยุทธ ล้วนเล็ก

27,000.00

-

65/2563 ลว.21/9/2563

171 ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียง โครงการฯ

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางพรพิมล พรามน้อย

14,000.00

-

66/2563 ลว.21/9/2563

172 ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟงานและไฟทาง โครงการฯ

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิชัยการไฟฟ้า

7,000.00

-

67/2563 ลว.21/9/2563

22,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลายไม้

22,000.00

-

34/2563 ลว.21/9/2563

174 ค่าจัดซื้อกรอบวุฒิบัตรขอบทอง

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดินสอสีศกึ ษา

2,000.00

-

22/9/2563

175 ค่าจัดซื้อโล่รางวัลอะคริลิค จ้านวน 13 ชุด

6,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดินสอสีศกึ ษา

6,500.00

-

22/9/2563

173 ค่าจัดซื้อกรอบรูป และกรอบรูปพร้อมภาพ

10

ลำดับที่

รำยกำรที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

176 ค่าวัสดุ โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพฯ
177 จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส้าหรับ
การเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

งบประมำณ

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

งบประมำณที่ใช้ไป

(บำท)
930.00 เฉพาะเจาะจง

และรำคำที่เสนอ
ร้าน ดินสอสีศกึ ษา

(บำท)
930.00

บริษทั เอส พี เค เซ็นเตอร์ จ้ากัด

2,373,884.00

2,382,060.00

e-bidding

งบประมำณทีป่ ระหยัดได้

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

(บำท)

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

8,176.00

24/9/2563
02/2563 ลว.25/9/2563

178 ค่าถ่ายเอกสารสีและขาวด้า พร้อมเข้าเล่ม

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ล้านป้ายครับ

6,000.00

-

28/9/2563

179 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการนิเทศ ติดตามการจัดการฯ

4,479.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ดินสอสีศกึ ษา

4,479.00

-

28/9/2563

180 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณภาพ เสียงฯ

49,580.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัมพล พาณิชย์

49,580.00

-

68/2563 ลว.29/9/2563

181 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องและชั้นวางของฯ

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัมพล พาณิชย์

40,000.00

-

69/2563 ลว.29/9/2563

182 ค่าจ้างเหมากั้นกระจกแบ่งกลุ่มงานภายในอาคารฯ

49,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัมพล พาณิชย์

49,500.00

-

70/2563 ลว.29/9/2563

183 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าพร้อมทาสี

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัมพล พาณิชย์

49,000.00

-

71/2563 ลว.29/9/2563

184 ค่าจ้างเหมาจัดท้าผ้าม่านจีบ ห้องท้างานกลุ่มนิเทศฯ

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจรีรัตน์ผ้าม่าน

50,000.00

-

72/2563 ลว.29/9/2563

185 ค่าจ้างเหมาจัดท้าชั้นเหล็กวางของเอนกประสงค์

99,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านกัมพล พาณิชย์

99,000.00

-

73/2563 ลว.29/9/2563

186 ค่าจ้างจัดท้าเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสุจริต

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวธานมาศ ลับเหลี่ยม

6,000.00

-

29/9/2563

187 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนฯ

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านดินสอสีศกึ ษา

8,400.00

-

29/9/2563

188 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

2,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านต่อ ก๊อปปี้

2,900.00

-

29/9/2563

189 ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล

1,220.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช

1,220.00

-

29/9/2563

450,000.00

-

35/2563 ลว.30/9/2563

190 ค่าจัดซื้อวัสดุ ส้าหรับใช้ในส้านักงานเขตฯ
รวม

450,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
14,605,383.93

8,366,523.93

6,238,860.00

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563
1. ขาดที่ปรึกษาที่ชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาด้านระบบ e-GP และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ไม่มีความเข้าใจในกระบวนการพัสดุ ซึ่งจะทาให้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา
3. คณะกรรมการชุดต่างๆ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
4. เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่เรื่องพัสดุบ่อยครั้ง เนื่องจากเกษียณอายุ
ย้าย ลาออก ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่และขาดความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถ่องแท้

 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. กรมบัญชีกลางควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้มีจานวนที่เพียงพอ และเพิ่มช่องทาง
การติดต่อให้หลากหลาย เพื่อดูแลเรื่อง e-GP และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรึกษา
ปัญหาได้สะดวกและทันถ่วงที
2. แจ้งเวียนหนั งสื อที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งเข้าร่วมรับฟังการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 2564 (Smart Office PKN2) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากรทุกกลุ่มงาน และคณะครู อาจารย์
ให้เกิดการทางานร่วมกัน เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้
พ.ร.บ. ระเบียบ กฎต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3. ส่ง Link การอบรมเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ไว้ที่เว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ศึกษาและมีความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องนั้นๆ

 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะและแนวทำงปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2 แจ้งเวียนหนังสือ พร้อมแจ้งกำรอบรมออนไลน์ผ่ำนระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2564
(Smart Office PKN2)

ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะและแนวทำงปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ข้อ 3. ส่ง Link กำรอบรมเกีย่ วกับกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ ไว้ที่เว็บไซต์ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 2

