
 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  ตุลาคม  2562 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีจ้าง 

     1/2563 1 ต.ค. 62 จ้างทำไวนิล 5,433 เฉพาะเจาะจง 
     2/2563 1 ต.ค. 62 จ้างเหมารถรับ-ส่งครูไปศึกษา

ดูงาน 
39,200 เฉพาะเจาะจง 

     3/2563 1 ต.ค. 62 จ้างเหมาอาหารและที่พัก 60,800 เฉพาะเจาะจง 
          

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2562 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีจ้าง 

1/2563 18 พ.ย.62 ซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับชุด
ควบคุม 

35,000 เฉพาะเจาะจง 5/2563 18พย.62 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  เฉพาะเจาะจง 

2/2563 18 พ.ย.62 ซื้อหนังสือแบบเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 

9,248 เฉพาะเจาะจง 6/2563 18พย.62 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  เฉพาะเจาะจง 

3/2563 18 พ.ย.62 ซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน 270,000 เฉพาะเจาะจง 7/2563 15พย.62 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่าย
ลูกเสือ ป.5-6 

45,300 เฉพาะเจาะจง 

     8/2563 15พย.62 ค่าจ้างเหมารถจัดกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ ป.5-6 

12,000 เฉพาะเจาะจง 

     9/2563 16 พย.62 ค่ารถรับ-ส่งนักเรียนเข้าค่าย
ลูกเสือ ป.4 

4,000 เฉพาะเจาะจง 



     10/2563 16 พย.62 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่าย
ลูกเสือ ป.4 

19,600 เฉพาะเจาะจง 

     11/2563 19พย.62 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวง
โยธวาธิต 

90,000 เฉพาะเจาะจง 

     12/2563 26พย.62 จ้างเหมากิจกรรม Day 
Camp  x.1-3 

32,440 เฉพาะเจาะจง 

     13/2563 27พย.62 จ้างเหมาะเปลี่ยนประตูเลื่อน 8,600 เฉพาะเจาะจง 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  ธันวาคม  2562 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีจ้าง 

4/2563 4 ธค. 62 วัสดุฝึก สอบ สอน ประถม 70,000 เฉพาะเจาะจง 14/2563 16ธค.62 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 4,610 เฉพาะเจาะจง 
5/2563 4 ธค. 62 วัสดุฝึก สอบ สอน มัธยม 90,000 เฉพาะเจาะจง      
6/2563 4 ธค. 62 วัสดุฝึก สอบ สอน ปฐมวัย 30,000 เฉพาะเจาะจง      
7/2563 4 ธค. 62 วัสดุสำนักงาน 40,000 เฉพาะเจาะจง      
8/2563 6 ธค. 62 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 49,670 เฉพาะเจาะจง      
9/2563 6 ธค. 62 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง

คอม 
41,350 เฉพาะเจาะจง      

10/2563 6 ธค. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ ประถม 30,000 เฉพาะเจาะจง      
11/2563 6 ธค. 62 วัสดุคอมพิวเตอร์ มัธยม 24,000 เฉพาะเจาะจง      
12/2563 7 ธค. 62 วัสดุห้องวิทยาศาสตร์ 6,000 เฉพาะเจาะจง      
13/2563 9 ธค.62 ซื้อดอกกไม้ตกแต่งสถานที่ 10,995 เฉพาะเจาะจง      
14/2563 9 ธค. 62 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ นาฏศิลป์ 16,860 เฉพาะเจาะจง      
15/2563 18 ธค.62 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อนุบาล 10,000 เฉพาะเจาะจง      
16/2563 9 ธค.62 วัสดุฝึกงานการอาชีพ 5,000 เฉพาะเจาะจง      



17/2563 9 ธค. 62 วัสดุงานธนาคารโรงเรียน 5,400 เฉพาะเจาะจง      
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  มกราคม  2563 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีจ้าง 

18/2563 6 มค.63 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 11,000 เฉพาะเจาะจง 15/2563 6มค.63 จ้างทำป้ายไวนิล 10,580 เฉพาะเจาะจง 
19/2563 11 มค.63 วัสดุนักเรียนปฐมวัย 20,000 เฉพาะเจาะจง 16/2563 8 มค.63 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 16,720 เฉพาะเจาะจง 

20/2563 11 มค. 
63 

เครื่องเล่นนักเรียนปฐมวัย 30,000 เฉพาะเจาะจง 17/2563 9 มค.63 จ้างเปลี่ยนบานประตูกระจก
บานสวิง 

12,000 เฉพาะเจาะจง 

21/2563 13 มค.63 วัสดุนักเรียนปฐมวัย 30,000 เฉพาะเจาะจง 18/2563 9 มค.63 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
และครูไปแข่งทักษะวิชาการ 

87,500 เฉพาะเจาะจง 

22/2563 20 มค. 
63 

หนังสือห้องสมุดปฐมวัย 5,00 เฉพาะเจาะจง 19/2563 23 มค.63 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไป
แหล่งเรียนรู้ 

16,000 เฉพาะเจาะจง 

     20/2563 24 มค.63 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนไป
เข้าค่ายลูกเสือมัธยม 

24,000 เฉพาะเจาะจง 

     21/2563 24 มค.63 จ้างเหมาทำอาหารนักเรียน
เข้าค่ายลูกเสือ มัธยม 

94,800 เฉพาะเจาะจง 

     22/2563 24 มค.63 จ้างเหมาจัดกิจกรรมค่าย
ลูกเสือ(ค่าบริการค่าย) 

23,520 เฉพาะเจาะจง 



 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2563 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีจ้าง 

23/2563 5 กพ. 63 หนังสือห้องสมุด 20,000 เฉพาะเจาะจง 23/2563 19 กพ.63 จ้างเหมาเปลี่ยนสารเครื่อง
กรองน้ำ 

12,530 เฉพาะเจาะจง 

24/2563 12 กพ.63 ซื้อแบบเรียน ปี 2563 424,825 เฉพาะเจาะจง 24/2563 20กพ.63 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

5,000 เฉพาะเจาะจง 

25/2563 18 กพ.63 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 15,000 เฉพาะเจาะจง      
26/2563 18 กพ.63 อุปกรณ์ตัดผม 6,000 เฉพาะเจาะจง      
27/2563 28 กพ.63 วัสดุห้องนาฎศิลป์ 2,280 เฉพาะเจาะจง      

          

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  มีนาคม 2563 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีจ้าง 

28/2563 13 มีค.63 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง
คอมพิวเตอร์ 

22,000 เฉพาะเจาะจง     เฉพาะเจาะจง 

          
          

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  เมษายน 2563 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีจ้าง 

29/2563 13เม.ย 63 วัสดุฝึกแข่งทักษะ 34,100 เฉพาะเจาะจง 26/2563 13 เมย.63 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 5,000 เฉพาะเจาะจง 
     27/2563 29 เม.ย63 ปรับปรุงโรงอาหาร 300,000 เฉพาะเจาะจง 

     28/2563 29 เม.ย63 ปรับปรุงฝ้าอาคาร
อเนกประสงค์ 

19,890 เฉพาะเจาะจง 

     29/2563 29 เม.ย63 ติดกระจกอาคาร
อเนกประสงค์ 

35,000 เฉพาะเจาะจง 

     30/2563 29 เม.ย63 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 78,000 เฉพาะเจาะจง 

     31/2563 30เม.ย63 ติดหลังคาอาคารอนุบาล 9,000 เฉพาะเจาะจง 

     32/2563 30เม.ย.63 ปรับปรุงระบบน้ำดื่มอนุบาล 17,232 เฉพาะเจาะจง 

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  พฤษภาคม 2563 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีจ้าง 

30/2563 5พค.63 เวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาล 30,000 เฉพาะเจาะจง 33/2563 8พ.ค.63 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 5,000 เฉพาะเจาะจง 
31/2563 5 พค.63 วัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่าย

เอกสาร) 
12,180 เฉพาะเจาะจง      

32/2563 20พค.63 กล่องข้าวนักเรียน 10,500 เฉพาะเจาะจง      

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  มิถุนายน 2563 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีจ้าง 

33/2563 25 มิย.63 ซื้อถังใส่อาหารและอ่ืนๆ 5,275 เฉพาะเจาะจง 34/2563 1มิ.ย.63 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 5,000 เฉพาะเจาะจง 
34/2563 25 มิย.63 น้ำยาทำความสะอาด(โควิด) 7,500 เฉพาะเจาะจง 35/2563 2มิ.ย.63 ค่าปรับปรุงระบบน้ำอาคาร 

ป.1-3 
41,900 เฉพาะเจาะจง 

35/2563 26 มิย.63 น้ำยาทำความสะอาด
โรงเรียน 

19,395 เฉพาะเจาะจง 36/2563 15มิ.ย.63 จ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น
นักเรียน 

13,000 เฉพาะเจาะจง 

36/2563 26 มิย.63 วัสดุอุปกรณ์เตรียมภารกิจ
สภานักเรียน 

15,000 เฉพาะเจาะจง 37/2563 25มิ.ย.63 จ้างครูผู้ทรงฯ 51,000 เฉพาะเจาะจง 

37/2563 29 มิย.63 วัสดุปฐมวัย 40,000 เฉพาะเจาะจง 38/2563 26มิ.ย.63 จ้างเหมาเดินท่อประปา
ภายในโรงเรียน 

29,798 เฉพาะเจาะจง 

 

 

 



 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  กรกฎาคม 2563 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ 

38/2563 1 กค. 63 วัสดุประถม 65,000 เฉพาะเจาะจง     เฉพาะเจาะจง 
39/2563 1 กค. 63 วัสดุมัธยม 80,000 เฉพาะเจาะจง      
40/2563 1 กค. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์ประถม 35,000 เฉพาะเจาะจง      
41/2563 1 กค. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์มัธยม 40,000 เฉพาะเจาะจง      
42/2563 1 กค. 63 วัสดุสำนักงาน 15,000 เฉพาะเจาะจง      
43/2563 1 กค. 63 วัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน 10,000 เฉพาะเจาะจง      
44/2563 1 กค. 63 วัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

มัธยม 
50,000 เฉพาะเจาะจง      

45/2563 3 มิย.63 หนังสือแบบเรียน 232,669       
46/2563 1 กค.63 สื่อการเรียน BBL 15,000       
47/2563 7 กค.63 น้ำยาฆ่าเชื้อ 7,500       



48/2563 7 กค. 63 วัสดุกิจกรรม รร. คุณภาพ 3,500       
49/2563 20กค.63 วัสดุโครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
2,500       

50/2563 20กค.63 วัสดุโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 

3,200       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  กรกฎาคม 2563 (ต่อ) 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ 

51/2563 17กค.63 เวชภัณฑ์ยา 9,664       
53/2563 21กค.63 วัสดุอุปกรณ์วงโยธวาธิต 60,510       
54/2563 22กค.63 วัสดุกีฬามัธยม 10,000       
55/2563 22กค.63 วัสดุกีฬาประถม 5,000       
56/2563 22กค.63 วัสดุกีฬาประถม 5,000       
57/2563 22กค.63 วัสดุกีฬาอนุบาล 3,000       

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  สิงหาคม 2563 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ 

    เฉพาะเจาะจง     เฉพาะเจาะจง 
          
          

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 

ประจำเดือน  กันยายน 2563 

การจัดซื้อ การจัดจ้าง 
เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ เลข

เอกสาร 
วันที่ รายการ งบประมาณ วิธีซื้อ 

    เฉพาะเจาะจง     เฉพาะเจาะจง 
          
          

 

 

 

 

 

 

 


