แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน 2561
ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
คัดเลือกโดย
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
1 จ้างซ่อมแซมหลังคาหอประชุม 7,000
7,000
วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คันธะ นายอาทิตย์ คันธะระ เป็นผู้เสนอ
จานวน 1 รายการ
ระ ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
ราคาต่า
7,000 บาท
7,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งจ้าง
83./2561
31 ตุลาคม 2563

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม 2561
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
6,000
6,000
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโพธิ์ชัยแอร์
ร้านโพธิ์ชัยแอร์ ราคา
ราคาที่เสนอ
ทีต่ กลงจ้าง 6,000
6,000 บาท
บาท
5,110
5,110
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญประทาน
ร้านบุญประทานวัสดุ
วัสดุภัณฑ์ ราคาที่ ภัณฑ์ ราคาทีต่ กลง
เสนอ 5110 บาท ซือ้ 5,110 บาท

1

จ้างซ่อมรถตู้โรงเรียน
จานวน 6 รายการ

2

จัดซื้อวัสดุ
จานวน 4 รายการ

3

จัดซื้อเอกสาร (ปพ.5)
จานวน 1 รายการ

25,000

25,000

4

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
จานวน 2 รายการ

9,790

9,790

5

จัดซื้อหมึกพร้อมไข
จานวน 2 รายการ

30,580

30,580

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทภาคอิสาน
การพิมพ์
(999)จากัด ราคา
ที่เสนอ 25,000
บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเชียง
มอเตอร์ ราคาที่
เสนอ 9,790 บาท

บริษัทภาคอิสานการ
พิมพ์ (999)จากัด
ราคาทีต่ กลงซื้อ
25,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า
เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

ร้านบ้านเชียงมอเตอร์ เป็นราคา
ราคาทีต่ กลงซื้อ
ท้องตลาด
9,790 บาท
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่(ประเทศ บริษัทริโซ่(ประเทศ
เป็นผู้เสนอ
ไทย)จากัด ราคาที่ ไทย)จากัด ราคาที่ ราคาต่า
เสนอ 30,580
ตกลงซื้อ 30,580
บาท
บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งจ้าง 1./2562
8 พฤศจิกายน
2561
ใบสั่งซื้อ 2./2562
8 พฤศจิกายน
2561
ใบสั่งซื้อ 4./2562
27 พฤศจิกายน
2561
ใบสั่งซื้อ 5/2562
2 พฤศจิกายน
2561
ใบสั่งซื้อ 6/2562
27 พฤศจิกายน
2561

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ไม่มีรายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2561
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน มกราคม 2562
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจาง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกโดย สัญญาหรือขอตกลงใน
การซือ้ หรือจาง
สรุป

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา
หรือ
(บาท)
และ
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
1 จัดซื้อ วัสดุ ตกแต่ง ซุ้มเฉลิม 7,000
7,000
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ามนต์กรุ๊ป
พระเกียรติ จานวน 2 รายการ
ราคาที่เสนอ
7,000 บาท
2 จัดซื้อ โต๊ะสนามจานวน 10
49,500
49,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาญวิทย์ไม้
ชุด ม้านั่งไม้หมอน จานวน 1
เทียม ราคาที่เสนอ
ชุด
49,500 บาท
จัดซื้อ หน้าต่างบานเลื่อน
24,500
24,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อ.กระจกอลูมิ
จานวน 2 รายการ
เนี่ยม ราคาที่เสนอ
24,500 บาท

2562
ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
ร้านน้ามนต์กรุ๊ป
ราคาทีต่ กลงซื้อ
7,000 บาท
ร้านชาญวิทย์ไม้เทียม
ราคาทีต่ กลงซื้อ
7,000 บาท
ร้าน อ. กระจก
อลูมิเนียม ราคาทีต่ ก
ลงซื้อ 24,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

ใบสั่งซื้อ
10./2562
22 มกราคม 2562
ใบสั่งซื้อ
11./2562
23 มกราคม 2562

เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้

ใบสั่งซื้อ 6./2562
8 มกราคม 2562

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักครู
จานวน 1 รายการ

2

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
จานวน 2 รายการ

3

จัดซื้อวันสดุ
จานวน 126 รายการ

4

จัดซื้อผ้าถุง
จานวน 2 รายการ

5

จัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเรียน
การสอน
จานวน 7 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน มีนาคม 2562
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
11,500
11,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดชอนันต์
ร้านเดชอนันต์ ประตู
ประตูเหล็ก ราคาที่ เหล็ก ราคาทีต่ กลง
เสนอ 11,500
จ้าง 11,500 บาท
บาท
12,462
12,462 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วน แสง บริษัทนิวง่วน แสง
ไทย 2003 จากัด ไทย 2003 ราคาที่
ราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อ 12,462
12,462 บาท
บาท
50,414
50,414 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วน แสง บริษัทนิวง่วน แสง
ไทย 2003 ราคาที่ ไทย 2003 ราคาที่
เสนอ 50,414
ตกลงซื้อ 50,414
บาท
บาท
7,500
7,500
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงจันทร์ ไท ร้านแสงจันทร์ ไท
พวน ราคาที่เสนอ พวน ราคาทีต่ กลงซื้อ
7,500 บาท
7,500 บาท
7,800

7,800

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสตรีวิทย์
ราคาที่เสนอ
7,800 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
ร้านสตรีวิทย์ ราคาที่ เป็นราคา
ตกลงซื้อ 7,800
ท้องตลาด
บาท
เห็นสมควร
จัดซื้อได้

เลขทีแ่ ละวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งจ้าง
12./2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ
15./2562
12 กุมภาพันธ์
2562
ใบสั่งซื้อ 16./2562
12 กุมภาพันธ์
2562
ใบสั่งซื้อ
18/2562
7 กุมภาพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ 18/2562
14 กุมภาพันธ์
2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน มีนาคม 2562
ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง 23,490
23,490 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีซิตี้
บริษัท ไอทีซิตี้ จากัด
ปริ้น
จากัด(มหาชน)
(มหาชน) ราคาทีต่ ก
จานวน 1 รายการ
ราคาที่เสนอ
ลงซือ้ 23,490 บาท
23,490 บาท
7 จัดจ้างทาของที่ระลึกงานปัจฉิม 12,136
12,136 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ศรีชัย นายธวัชชัย ศรีชัย
จานวน 1 รายการ
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงซื้อ
12,136 บาท
12,136 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

ใบสั่งซื้อ
19./2562
25 กุมภาพันธ์
2562

ใบสั่งซือ้ 19./2562
15 กุมภาพันธ์
2562

แบบ สขร.1

ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างซ่อมซ่อมแซมห้องน้า
จานวน 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน เมษายน 2562
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา
หรือ
(บาท)
และ
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
180,000
180,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ คันธะ
ระ ราคาที่เสนอ
180,000 บาท

2562
ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคา
คัดเลือกโดย
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
นายอาทิตย์ คันธะระ เป็นผู้เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
ราคาต่า
180,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งจ้าง
18./2562
11 มีนาคม 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2562
ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา
หรือ
(บาท)
และ
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
1 จ้างปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 78,750
78,750 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ คันธะ
จานวน 1 รายการ
ระ ราคาที่เสนอ
78,750 บาท
2 ซื้อหนังสือเรียน
527,743
527,743 วิธีคัดเลือก
หจก.เอ แอนด์ เอ็น
บุ๊ค แอนด์ สเตชั้น
เนอรี่ ราคาที่เสนอ
527,743 บาท

2562
ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
นางอรวรรณ คันธะ
ระ ราคาที่ตกลงจ้าง
78,750 บาท
หจก.เอ แอนด์ เอ็น
บุ๊ค แอนด์ สเตชั้นเนอ
รี่ ราคาทีต่ กลงซื้อ
527,743 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งจ้าง 22
./2562
18 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ 03./2562
19 เมษายน 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน มิถุนายน 2562
ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
1 จัดซื้อวัสดุพัฒนาอาคารสถานที่ 9,240
9,240
วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ไชย
จานวน 3 รายการ
ไชยวานค้าไม้ ราคา วานค้าไม้ ราคาที่ตก
ที่เสนอ 9,240
ลงซื้อ 9,240 บาท
บาท
2 จัดจ้าง ปรับปรุงบริเวณหน้า
48,000
48,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ คันธะ นางอรวรรณ คันธะ
เสาธง
ระ ราคาที่เสนอ
ระ ราคาทีต่ กลงจ้าง
48,000 บาท
48,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อ
28./2562
1 พฤษภาคม 2562
ใบสั่งจ้าง 23
./2562
8 พฤษภาคม 2562

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน กรกฏาคม 2562
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา
หรือ
(บาท)
และ
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
34,240
34,240 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศ
ไทย) ราคาที่เสนอ
34,240 บาท

1

จัดซื้อหมึกพิมพ์พร้อมไข
จานวน 2 รายการ

2

จัดซื้อพัดลมเพดาน
จานวน 14 รายการ

25,800

25,800

3

จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น 4 ก๊อก
จานวน 1 รายการ

24,000

24,000

4.

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
จานวน 1 รายการ

13,000

13,000

2562

ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคา
คัดเลือกโดย
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
บริษัทริโซ่ (ประเทศ เป็นราคา
ไทย) ราคาทีต่ กลงซื้อ ท้องตลาด
34,240 บาท
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาพาณิชย์ ร้านกัลยาพาณิชย์
เป็นราคา
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงซื้อ
ท้องตลาด
25,800 บาท
25,800 บาท
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสริมศักดิ์
หจก.เสริมศักดิ์เครื่อง เป็นราคา
เครื่องเย็น ราคาที่ เย็น ราคาทีต่ กลงซื้อ ท้องตลาด
เสนอ 24,000
24,000 บาท
เห็นสมควร
บาท
จัดซื้อได้
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนก ตรง นางสาวรัชนก ตรงดี เป็นผู้เสนอ
ดี ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
ราคาต่า
13,000 บาท
13,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อ 30
./2562
27 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ
31./2562
18 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ 58./2562
19 มิถุนายน 2562
ใบสั่งจ้าง
29./2562
6 มิถุนายน 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม 2562
ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
1 จัดจ้างซ่อมแซมกระจกภายใน 24,900
24,900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อ.กระจก
ร้าน อ.กระจก
อาคารเรียน
อลูมิเนียม ราคาที่ อลูมิเนียม ราคาที่ตก
จานวน 1 รายการ
เสนอ 24,900
ลงซื้อ 24,900 บาท
บาท
2 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมกระดานไวน์ 8,496
8,496
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไท บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
บอร์ด จานวน 22 รายการ
วัสดุ จากัด ราคาที่ จากัด ราคาทีต่ กลง
เสนอ 8,496 บาท ซือ้ 8,496 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า
เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งจ้าง 31
./2562
11 กรกฎาคม
2562
ใบสั่งซื้อ
68./2562
26 กรกฏาคม
2562

แบบ สขร.1

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น 4 ก๊อก
จานวน 1 รายการ

2

จัดจ้างซ่อมเครื่องดนตรี
จานวน 10 รายการ

3

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 4 รายการ

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 83 รายการ

5

จัดจ้างซ่อมแซมหน้าเวที
หอประชุม จานวน 1 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน กันยายน 2562
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา
หรือ
(บาท)
และ
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
24,000
24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสริมศักดิ์
เครื่องเย็น ราคาที่
เสนอ 24,000
บาท
15,100
15,100 วิธีเฉพาะเจาะจง เอพีมิวสิค แอนด์
เอนเตอร์เทนเมนท์
ราคาที่เสนอ
15,100 บาท
32,594
32,594 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วน แสง
ไทย 2003 ราคาที่
เสนอ 32,594
บาท
50,283
50,283 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วน แสง
ไทย 2003 ราคาที่
เสนอ 50,283
บาท
9,200
9,200
วิธีเฉพาะเจาะจง นายมงคล ศิริมนตรี
ราคาที่เสนอ
9,200 บาท

2562
ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และราคา
คัดเลือกโดย
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
หจก.เสริมศักดิ์เครื่อง เป็นผู้เสนอ
เย็น ราคาที่ตกลงซื้อ ราคาต่า
24,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

เอพีมิวสิค แอนด์ เอน
เตอร์เทนเมนท์ ราคา
ทีต่ กลงจ้าง 15,100
บาท
บริษัทนิวง่วน แสง
ไทย 2003 ราคาที่
ตกลงซื้อ 32,594
บาท
บริษัทนิวง่วน แสง
ไทย 2003 ราคาที่
ตกลงซื้อ 50,283
บาท
นายมงคล ศิริมนตรี
ราคาทีต่ กลงจ้าง
7,800 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

ใบสั่งจ้าง
69./2562
19 สิงหาคม 2562

เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่า

ใบสั่งซื้อ 82/2562
29 สิงหาคม 2562

ใบสั่งซื้อ
68./2562
9 สิงหาคม 2562

ใบสั่งซื้อ 83/2562
29 สิงหาคม 2562
ใบสั่งจ้าง 130
/2562
13 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน กันยายน 2562
ที่
6

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือ
จัดจ้าง(บาท)
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 286,500

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่
และ
และราคา
คัดเลือกโดย
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
286,500 วิธีประกวดราคา บริษัทโปรมาสเตอร์ บริษัทโปรมาสเตอร์ เป็นผู้เสนอ
อิเล็กทรอนิกส์(e- ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงซื้อ
ราคาต่า
bidding)
286,500 บาท 286,500 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อ 1./2562
26 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
วันที่ 5 เดือน ตุลาคม 2562
ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
หรือ
(บาท)
และ
และราคา
จัดจ้าง(บาท)
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 36,700
36,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซีส
พร้อมเครื่องปริ้น 1 รายการ
ซีสเต็ม จากัด
เต็ม จากัด ราคาที่
ราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อ 36,700
36,700 บาท
บาท
2 จัดซื้อ กระดาษโรเนียว
12,500
12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิวง่วน แสง บริษัทนิวง่วน แสง
จานวน 1 รายการ
ไทย 2003 จากัด ไทย 2003 จากัด
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงซื้อ
12,500 บาท
12,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้
เป็นราคา
ท้องตลาด
เห็นสมควร
จัดซื้อได้

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อ
88./2562
6 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ
86./2562
18 กันยายน
2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ รวมถึงการจัดทาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาสามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทางานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่ง
ขึ้นรวมทั้งตอบสนองกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับที่
1
2
3

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จานวนโครงการ

คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
รวม

1
34
1

2.78
94.44
2.78

36

100

แผนภูมิวงกลมแสดง ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกตามจานวนโครงการ

2.78

คอลัมน์1

94.44

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

ร้อยละ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากตรารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.44 ในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกาหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท จึงทา
ให้วิธีเฉาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดาเนินการมากที่สุด สามารถดาเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกดับการปฏิบัติงานรวมทั้ง
สามารถระบุพัสดุได้ตรงตามต้องการใช้ปฏิบัติงาน ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 2.78 และ การ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 2.78 ได้เริ่มดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง โดย
ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา
ตารางที่ 2 ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับที่
1
2
3

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
รวม

งบประมาณ (บาท)
527,743
950,255
268,500

ร้อยละ
30.22
54.41
15.37

1,746,498

100

แผนภูมิรูปวงกลมแสดง ราคารวมการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

15.37

30.22

54.41

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ใช้งบประมาณ
มากที่สุด จานวนเงิน 950,255 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.41 รองลงมาเป็นวิธีคัดเลือกจานวนเงิน 527,743 บาท
คิดเป็นร้อยละ 30.22 และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวนเงิน 268,500 คิดเป็นร้อยละ 15.37

ตารางที่ 3 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ
วิธีการจัดหา จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
ที่
งบประมาณ ของจานวน
โครงการ
1
61117045682 จ้างซ่อมแซมหลังคาหอประชุม วิธี
7,000 บาท 0.40
พัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
2
61117172259 จ้างซ่อมบารุงรถตู้โรงเรียนโดย โดยวิธี
6,000 บาท 0.34
วิธีเฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
3
61117173838 ซื้อวัสดุในการพัฒนาอาคาร
โดยวิธี
5,110 บาท 0.29
สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
4
61117468937 ซื้อเอกสารทางวิชาการ(ปพ.5) วิธี
25,000
1.43
โครงการพัฒนางานวิชาการ
เฉพาะเจาะจง บาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5
61117287011 ซื้อเครื่องตัดหญ้าในโครงการ โดยวิธี
9,790 บาท 0.56
ปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6
61117468937 ซื้อหมึกพร้อมไขสาหรับ
โดยวิธี
25,000
1.43
โครงการพัฒนางานวิชาการ
เฉพาะเจาะจง บาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7
62017170451 ซื้อวัสดุตกแต่งซุ้มเฉลิมพระ
วิธี
7,000 บาท 0.40
เกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
8
620227195615 จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักครู
โดยวิธี
11,500
0.66
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง บาท
9
62027302562 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธี
โดยวิธี
12,462
0.71
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง บาท
10 62027303920 ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา โครงการ วิธี
50,414
2.89
พัฒนางานวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง บาท
เฉพาะเจาะจง
11 62027304230 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาความสา โดยวิธี
7,500 บาท 0.43
รถด้านนาฏศิลป์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
12 62027308389 ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา โครงการ โดยวิธี
7,800 บาท 0.45
พัฒนางานวิชาการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
13 62027460018 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ พัฒนา
วิธี
23,490
1.34
สานักงาน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง บาท

14

62037469726

15

62037378477

16

62047257082

17

62067140454

18

62057187005

19

62067267349

20

62077015945

21

62077032246

22

62077018782

23

62067397202

24

62017446117

25

62017445247

26

62087381647

27

62077311158

จ้างทาของที่ระลึกงานปัจฉิม
โครงการส่งเสริมกิจการงาน
แนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีคดเลือก
ซื้อวัสดุในโครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรถรับส่งนักเรียนไปทัศน
ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกและไข โครงการพัฒนา
และส่งเสริมงานวิชาการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการระดับ ม. ต้น
โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อพัดลมเพดานโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องทาน้าเย็น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างทาปะตูบานเลื่อน โครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อโต๊ะสนามพร้อมม้านั่ง
โครงการปรับภูมิทัศน์ภายใน
สถานศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุ โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมกระจกในอาคาร
เรียนโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยวิธี
12,136
เฉพาะเจาะจง บาท

0.70

โดยวิธี
180,000 10.30
เฉพาะเจาะจง บาท
วิธีคดเลือก
527,743 30.22
บาท
วิธี
9,240 บาท 0.53
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง

48,000
บาท
13,000
บาท
34,240
บาท

2.73
0.74
1.96

ประกวดราคา 286,500
อิเล็กทรอนิกส์ บาท
(e-bidding)

15.37

วิธี
25,800
เฉพาะเจาะจง บาท

1.48

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

24,000
บาท
24,500
บาท

1.37

วิธี
49,500
เฉพาะเจาะจง บาท

2.83

1.40

โดยวิธี
8,496 บาท 0.49
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธี
24,900
1.43
เฉพาะเจาะจง บาท

28

62087422521

29

62097621964

30

62097689556

31

62097036138

32

62097050233

33

62087253409

34

62097564974

35

62097520612

36

62087254736

จ้างซ่อมเครื่องดนตรีโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สานักงานโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมหน้าเวที
หอประชุม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ใน
ห้องสานักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษโรเนียวใช้เป็น
เอกสารในการจัดการเรียนการ
สอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องทาน้าเย็น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
รวม

วิธี
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธี
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

15,100
0.86
บาท
6,816 บาท 0.39
93,184
บาท
32,594
บาท
50,283
บาท
9,200 บาท

5.33
1.87
2.88
0.53

วิธี
36,700
เฉพาะเจาะจง บาท

2.10

โดยวิธี
12,500
เฉพาะเจาะจง บาท

0.71

โดยวิธี
24,000
1.37
เฉพาะเจาะจง บาท
1,746,498 100

จากตารางที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ
แผนงานและโครงการต่างๆมีจานวนที่สิ้น 36 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,746,498 บาท
สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างผลปรากฏว่าจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด
36 โครงการ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด จานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.44 รองลงมาเป็นวิธีคัดเลือกและวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง จานวนอย่างะ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละอย่างละ 2.78 เนื่องจากวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่ตอบสนองการปฏิบัติราชการได้คล่องตัว รวดเร็ว และสะดวกที่สุด ทาให้ผลการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
วิธีตกลงราคามีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่หนึ่ง
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาได้ดาเนินการตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใสและจัดหาพัสดุทันตาม
ความต้องการใช้พัสดุ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2562 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อการบริหารพัสดุ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา มีดังนี้
1. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
2. ผู้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่มีความชานาญในการกาหนดคุณลักษณะในบางเรื่อง

การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค /ข้อจากัด
ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีดังนี้
1. กลุ่มงาน ต่างๆ ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการล่าช้า ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้าตามไปด้วย
2. ปัญหาจากการเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
การใช้กฏหมาย อย่างถูกต้อง อาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)มีการปรับเปลี่ยนระบบการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-GP
ต้องศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการทางานใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ทาให้การปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน จึงส่งผล
ให้ปฏิบัติงานได้ช้าลง ไม่คล่องตัว

แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. จัดทาปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ และกาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน
2. จัดทาเอกสาร/คู่มือ/แผนผังขั้นตอน การดาเนินงานด้านพัสดุ เผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพัฒนาและศึกษา ทาความเข้าใจขั้นตอนและแนวทางการ
ปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุฯ

