
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณโรงเรียนเวียงสระ 
โรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 



26%

9%

30%

14%

21%

ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามกลุ่มงานการจัดซื้อจัดจ้าง

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มกิจการนักเรียน 3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 4. กลุ่มบริหารทัว่ไป 5. กลุ่มบริหารงานบคุคล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 

            งานบริหารงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 จาก
การจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 โดยผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โรงเรียนเวียงสระ ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งงบประมาณที่ได้จัดสรร 
งบประมาณตามกลุ่มงานต่างๆและงบประมาณจัดสรร มีดังนี้  

1. กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้รับจัดสรร 7,458,377.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 26.04  
2. กลุ่มกิจการนักเรียน  ได้รับจัดสรร 2,461,248.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ   8.59     
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้รับจัดสรร 8,549,389.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.85   
4. กลุ่มบริหารทั่วไป  ได้รับจัดสรร 4,128,416.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  14.41 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับจัดสรร 6,042,941.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  21.10 

มีโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 31 โครงการ ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีการเบิกจ่ายมากที่สุด รองลงคือกลุ่มวิชาการ กลุ่มงบประมาณ และกลุ่ม
บุคคล ตามลำดับ โรงเรียนเวียงสระมีการดูแลการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสม กับงบประมาณที่
ได้รับ 

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
การวิเคราะห์การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละของจำนวน

โครงการจำแนกตามกลุ่มงานการจัดซื้อจัดจ้าง  

จำแนกตามกลุ่มงานการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ผลการดำเนินการในภาพรวมตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

รายการ 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวนเงินที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

ผลต่าง 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ประกาศเชิญชวน - - - - - 
2. วิธีคัดเลือก 1 4,510,256.00 4,500,000.00 10,256.00 3.23 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 30 24,130,115.00 10,289,918.10 13,840,196.90 96.77 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 28,640,371.00 14,789,918.10 13,850,452.90 100.00 

แผนภูมิวงกลมแสดง ร้อยละตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 จากข้อ 1. แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็น
วิธีการที่ดำเนินการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙6.77 ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ตาม
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซื ้อจัดจ้างครั ้งหนึ ่งซึ ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท จึงทำให้วิธี
เฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดำเนินการมากที่สุด สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามต้องการใช้ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 
3.23 ได้เริ่มดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง โดยถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประกาศเชิญชวน 0%
2. วิธีคัดเลือก 3%

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 97%

ภาพรวมตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 



2. งบประมาณตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564  

ชือ่โครงการ 
งบประมาณ ( บาท ) 

รวม ( บาท ) 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
โครงการที่ 1. ความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ 

106,660.00 38,590.00 - 145,250.00 

โครงการที่ 2. พัฒนาความ
สามรถในการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

61,500.00 76,495.00 - 137,995.00 

โครงการที่ 3. ความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 

32,300.00 101,300.00 - 133,600.00 

โครงการที่ 4. ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

84,950.00 232,550.00 - 317,500.00 

โครงการที่ 5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

432,275.00 117,500.00 - 549,775.00 

โครงการที่ 6. มุ่งผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET 
ม.3 , O-NET ม.6 

149,329.00 - - 149,329.00 

โครงการที่ 7. มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพ 

90,900.00 16,900.00 - 107,800.00 

โครงการที่ 8. การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

243,440.00 2,328,872.00 - 2,572,312.00 

โครงการที่ 9. กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

37,286.00 - - 37,286.00 

โครงการที่ 10. ดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตาม

383,470.00 22,300.00 150,000.00 555,770.00 



ชือ่โครงการ 
งบประมาณ ( บาท ) 

รวม ( บาท ) 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โครงการที่ 11. จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

33,990.00 194,320.00 - 228,310.00 

โครงการที่ 12. ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

207,381.00 565,544.00 236,732.00 1,009,657.00 

โครงการที่ 13. วิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถาน 
ศึกษา และคุณภาพผู้เรียน 

2,180.00 - - 2,180.00 

โครงการที่ 14.ตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

166,030.00 - - 166,030.00 

โครงการที่ 15. มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

6,000.00 - - 6,000.00 

โครงการที่ 16. ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

280,510.00 165,789.00 833,284.00 1,279,583.00 

โครงการที่ 17. สวน
พฤกษศาสตร์ 

20,000.00 - - 20,000.00 

โครงการที่ 18. สถานศึกษา
พอเพียง 

40,000.00 - - 40,000.00 

โครงการที่ 19. การมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

231,440.00 483,040.00 659,542.00 1,374,022.00 

โครงการที่ 20. ส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

162,470.00 - - 162,470.00 



ชือ่โครงการ 
งบประมาณ ( บาท ) 

รวม ( บาท ) 
เงินอุดหนุน เงินรายได้ กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
โครงการที่ 21. สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

142,356.00  349,100.00 491,456.00 

โครงการที่ 22. ทัศนศึกษา   433,300.00 433,300.00 
โครงการที่ 23. การมีเป้า 
หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1,589,133.00 1,000,000.00  2,589,133.00 

โครงการที่ 24. จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์สำนักงานและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1,450,000.00   1,450,000.00 

โครงการที่ 25. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นฐาน 

4,510,256.00   4,510,256.00 

โครงการที่ 26. พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1,232,517.00 4,810,424.00  6,042,941.00 

โครงการที่ 27. จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

626,266.00   626,266.00 

โครงการที่ 28. จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 

45,000.00 1,184,400.00 1,333,150.00 2,562,550.00 

โครงการที่ 29. ปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ 

635,000.00 224,600.00  859,600.00 

โครงการที่ 30. เทิดทูล
สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

61,000.00   61,000.00 

โครงการที่ 31. Zero 
Waste School 

19,000.00   19,000.00 

รวมงบประมาณ 13,082,639.00 11,562,624.00 3,995,108.00 28,640,371.00 
 
 



รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3 จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 มีดังนี้ 

 

เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

1    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2,078.00 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1    กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

เก้าอ้ีสำนักงาน 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

2  2/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คอมพิวเตอร์ Notebook 19,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

2    กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างทำตราประทับใช้ในงาน
สารบรรณ งานธุรการโรงเรียน 

1,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

2    กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะโดยนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1,354.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

3    กลุ่มงานกิจการนักเรียน เก้าอ้ีสำนักงาน 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

3    งานสภานักเรียน ของที่ระลึก 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

3  1/64 กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรีไทย) ค่าตอบแทนวิทยากรในการเข้า
ค่ายฝึกซ้อมสำหรับแข่งขันชิง
ถ้วยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 
5-10 ตุลาคม 2563 

26,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

4  3/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

เครื่องฉายภาพโปรแจคเตอร์,
จอรับภาพชนิดแขวน,
สายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง 

26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

4  2/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

จ้างทำเสาแขวนกระสอบซ้อม
นักมวย 

14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

4    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2,967.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

5  3/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) 

จ้างติดตั้งกระจกเงา(ห้อง
นาฏศิลป์) 

16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

5  1/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 14,812.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

5    กลุ่มงานกิจการนักเรียน ใช้ในกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

6    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

เครื่องพริ้นเตอร์ 4,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

6    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

6  4/64 กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรีไทย) จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน ใช้ในกิจกรรมเข้าค่าย
ฝึกซ้อมสำหรับแข่งขันชิงถ้วย
พระราชทานระหว่างวันที่ 5-9 
ตุลาคม 2563 

11,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

7  6/64 กลุ่มบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ,งานอนามัย
โรงเรียน 

เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
พริ้นเตอร์ 

53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

7    กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ไมโครโฟนพร้อมสาย 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

8    งานแนะแนว ซ่อมประตูห้องแนะแนว (ห้อง
216) 

200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

8    กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ถ่าน BIOS 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

8    กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขาแขวนทีวีชนิดล้อเลื่อน 4 ล้อ
ปรับก้มและเงยได้ พร้อมถาด
วางอุปกรณ์ 

4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

9    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ,
งานห้องสมุด 

หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

9    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

จ้างทำแท่นประทับใช้ในงาน
สำนักงานแผนงานงบประมาณ 

785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

9  11/64 งานอนามัยโรงเรียน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอิน
ฟาเรดมีขาตั้ง 

13,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

10    กลุ่มงานกิจการนักเรียน จ้างทำไวนิลแผนผังคณะทำงาน
ห้องเรียนสีขาว 

1,771.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

10  14/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 
จำนวน 60 ตัว เพ่ือจัด
บรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ห้องเรียนต่างๆ 

57,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

11  15/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี จอMONITOR 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

11  4/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 13,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

12  22/64 สำนักผู้อำนวยการ,กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

เก้าอ้ีสำนักงานปรับโช๊ค,เก้าอ้ี
สำนักงานแขนไม้ขาไม้หุ้มหนัง
ปรับโช๊ค,โต๊ะทำงานท็อป
กระจก พร้อมตู้ข้างท็อปกระจก 

29,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

12    กลุ่มบริหารงานบุคคล จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มคำสั่ง
โรงเรียน 

1,072.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

12    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

13  5/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

13  7/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

บำรุง ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศห้องเรียน
และห้องสำนักงาน 

9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

13  25/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

14  27/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัดลมโคจร 16" , พัดลมติด
ผนัง 

21,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

14    งานยานพาหนะ จ้างเปลี่ยนดิสเบรค รถทะเบียน 
นข-5835 สฎ 

1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

14    กลุ่มงานกิจการนักเรียน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

15    งานแนะแนว วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,767.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

15  8/64 งานยานพาหนะ ตรวจเช็คตามระยะพร้อม
เปลี่ยนถ่ายรายการต่างๆ 

5,880.99 วิธีเฉพาะเจาะจง 

16    กลุ่มงานวิชาการ เครื่องพริ้นเตอร์ Epson AIO 
L3150 

4,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

16    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

เบรกเกอร์ ,หลอดไฟนีออนกัน
น้ำ 

2,958.55 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

16    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ไวนิลพระบรมราชปณิธาน
พร้อมโครงเหล็ก และไวนิลพระ
บรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริ
กิต พระพันปีหลวง 

3,596.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

17    กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซ่อมเครื่องพิมพ์ EPSON 
TX720WD 

900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

17    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ต้นชาดัด และวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ 

3,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

17  49/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Yamaha HD-200 Harmony 
Director 

48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

18    กลุ่มงานวิชาการ PRINTER EPSON AIO 
L3150 , MOUSE 
LOGITECH USB M100R 

4,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

18  12/64 งานทะเบียน จ้างทำแบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล 

9,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

18  7/64 กลุ่มบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ , งานแนะแนว , 
งานประชาสัมพันธ์ 

หมึกเครื่องพริ้นเตอร์,อะแดป
เตอร์,กล่องฮาร์ดดิส 

5,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

19  56/64 งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

COMPUTER 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

19    งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

ฮาร์ดดิสพร้อมถาดแปลง,การ์ด
จอ 

4,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

19  13/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ
และบ่อขยะบริเวรโรงเรียน 

5,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

20  9/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างทำไวนิลเพ่ือใช้ในกิจกรรม
เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

7,377.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

20    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัดลมโคจร มิซู 16" 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

20    กลุ่มงานบริหารทั่วไป พวงมาลาดอกไม้สด 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

21  93/64 กลุ่มงานวิชาการ ถังต้มน้ำไฟฟ้า 14 ลิตร 
ดิจิตอล 

6,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

21  11/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างซ่อมหลังคาบ้านพักครู หลัง
ที1่3 แบบ 202ก 

40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

22  10/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ 

40,921.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 

22  102/64 งานห้องสมุด ม้าหินอ่อนชุดยาวลายไม้ , 
เก้าอ้ีสำนักงานผ้ายโช๊คปรับได้ 

13,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

22    กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 3,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

23  14/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำ
ทางปรับอากาศพาครูและ
นักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
สร้างสรรค ์ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน ถึง 1 
ธันวาคม 2563 

10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

23  105/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา,กลุ่มงานแผนงาน
และงบประมาณ 

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน
กระจกสูง , ตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนทึบสูง , ชั้นสี 4ชั้น +
กุญแจ 

26,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

23    กลุ่มงานบริหารทั่วไป พวงมาลาดอกไม้สด 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

24  9/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

หมึก OKI 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

24  15/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำ
ทางปรับอากาศพาครูและ
นักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
สร้างสรรค ์ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน ถึง 1 
ธันวาคม 2563 

10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

24  106/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อสว่านเพื่อใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

6,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

25    กลุ่มงานกิจการนักเรียน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

25    งานแนะแนว โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

25  16/64 งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

จ้างซ่อมสายลำโพงเสียงตาม
สาย 

24,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

26  18/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างติดตั้งพัดลมภายใน
ห้องเรียน เพ่ือจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนในห้องเรียนต่างๆ 

13,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

26    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

เครื่องตัดหญ้า 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

26    งานสภานักเรียน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

27    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

หัวเทียน , หลอดไฟ BLUB 
LED, ท่อระบายน้ำ 

881.20 วิธีเฉพาะเจาะจง 

27    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

UPS CYBER POWER 800 
VA 480WATT 

2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

27  17/64 กลุ่มงานวิชาการ ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน
พฤศจิกายน 2563 

47,607.51 วิธีเฉพาะเจาะจง 

28    กลุ่มงานบริหารทั่วไป BATTERY FOR UPS 3,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

28  117/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไมโครโฟนไร้สาย 
Soundvisinolsu-8200 

6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

28  19/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
ห้องคอมฯ4,ห้องธนาคาร
โรงเรียน,ห้องเกียรติยศ 

5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

29  20/64 งานแนะแนว จ้างทำหนังสือแนะแนว 29,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

29  120/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัดลม 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

29    กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

1,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

30    กลุ่มงานกิจการนักเรียน จ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ด
ตัวอย่างการแต่งกายของ
นักเรียนที่ถูกต้อง 

2,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

30  121/64 กลุ่มงานวิชาการ โต๊ะประชุม , เก้าอ้ีสำนักงาน
ขาสแตนเลสมีโช๊คปรับระดับได้ 

27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

30    กลุ่มงานกิจการนักเรียน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,994.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

31  124/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อเครื่องตัดหญ้า 13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

31  10/64 งานอนามัยโรงเรียน แอลกอฮอล์เจล 10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

31  21/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

จ้างทำอาหารให้ครูและ
นักเรียน ในการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 3 
พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 
2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช 

34,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

32  125/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา(โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน
ระดับขนาด 6 มอก.1494-
2541 โต๊ะเรียนและ มอก.
1495-2541 เก้าอ้ีเรียน) 

134,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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32    งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

จ้างซ่อมเครื่องขยายและผสม
สัญญานเสียง 

2,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

32  12/64 กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 32,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

33    งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

จ้างทำไวนิล วันลอยกระทง 3,052.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

33    งานห้องสมุด หนังสือพิมพ์ หนังสือและ
วารสารต่างๆ ประจำเดือน 
ตุลาคม 

3,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

33  126/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง
วิทยาศาสตร์ 

148,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

34  128/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

เก้าอ้ีสำนักงานพนักพิงตาข่าย 
2CKO 

5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

34  13/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่างๆ 

87,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

34    งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

จ้างทำไวนิลใช้ในกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่ 

2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

35  22/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างทำตู้โชว์และเก็บเอกสาร 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

35  129/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เครื่องทำน้ำเย็นและเครื่อง
กรองน้ำพร้อมติดตั้ง 

78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

35  16/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่างๆ 

11,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

36  17/64 งานสภานักเรียน ซื้อดอกไม้พลาสติก 16,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

37  132/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป Carpark CMW1026ไม้กั้นอัติ
โนมัติ ขนาด 3.5-6m 

38,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

37  18/64 งานทะเบียน พลาสติกหุ้มปก 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

37  31/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ 

5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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38  135/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

กล้อง และอุปกรณ์สำหรับการ
ประชุมทางไกล 

22,939.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

38  19/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 16,965.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

38    งานยานพาหนะ จ้างทำความสะอาด
ยานพาหนะโรงเรียน 

450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

39  137/64 งานทะเบียน คอมพิวเตอร์สำนักงาน และ
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 

81,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

39  24/64 กลุ่มงานวิชาการ ค่าถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 
2563 

23,083.11 วิธีเฉพาะเจาะจง 

39  20/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 
200 ลิตร 

14,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

40    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

จ้างทำแท่นประทับ
ผู้อำนวยการ 

310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

40    กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์,กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ 957.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

40  140/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เครื่องทำน้ำเย็นและเครื่อง
กรองน้ำพร้อมติดตั้ง 

78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

41  25/64 งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

จ้างทำปฏิทินปฏิบัติงานตั้งโต๊ะ 43,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

41  21/64 งานยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

15,839.97 วิธีเฉพาะเจาะจง 

41  147/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซื้อชุดเครื่องพิมพ์บัตร PVC 
EPSON L850 

17,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

42    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
, กลุ่มบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ 

ชั้นสี 3 ชั้นโล่ง , ชั้นสี 4 ชั้นมี
กุญแจ 

2,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

42  149/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ชุดโต๊ะประชุม 17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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42  26/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 
แบบ 202/2562 และแบบ 
202ก 

192,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

43    กลุ่มงานบริหารทั่วไป หลอดไฟฟ้า LED ยาว 1,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

43  27/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการติดตั้งพัดลม 
พร้อมอุปกรณ ์(โรงอาหารและ
อาคารยางนา) 

20,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

44  23/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

44  28/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างติดผ้าม่านบังแสง ห้อง
สำนักงานผู้อำนวยการ 

5,734.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

45  24/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์,กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 12,484.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

45  29/64 งานทะเบียน จ้างติดตั้งม่านปรับแสง 5,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

46    กลุ่มงานกิจการนักเรียน , งาน
ประชาสัมพันธ์ 

จ้างทำไวนิลและตราประทับ 1,036.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

46    งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม , งานยานพาหนะ 

ยางใน ,น้ำมันเครื่อง , สายยาง
ใส 

1,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

47  26/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ธงชนิดต่างๆ 8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

47  30/64 งานห้องเรียนพิเศษ MEP จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน ในกิจกรรมพ่ีน้อง
สัมพันธ์ MEP ณ วันที่ 19 
ธันวาคม 2563 

10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

48  32/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

48  28/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

กระดาษ A-4 , ปากกาไวท์
บอร์ด 

9,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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49  29/64 กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 8,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

49  33/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างติดผ้าใบกันสาด พร้อม
อุปกรณ์ อาคารยางนา 

55,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

50  34/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ดนตรีสากล) 

จ้างทำป้ายผ้าหน้าวงโยธวาทิต 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

50    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

51  30/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

51    งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

จ้างทำไวนิลและพีพีบอร์ด ใช้
ในการป้องกันการระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 

3,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

52    กลุ่มงานกิจการนักเรียน จ้างทำแท่นประทับโรงเรียน
เวียงสระ 

700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

52    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

53  35/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียน 12,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

53  31/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ธงชาติ , สายติดเคเบิ้ลไทร์ 5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

54  36/64 งานอนามัยโรงเรียน จ้างทำไวนิลป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

7,108.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

54    กลุ่มงานบริหารทั่วไป กระดาษกาวย่น , กระดาษทิชชู 
,เจลดับกลิ่น,เข็มหมุน 

3,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

55  32/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป แก้วกาแฟ , จาน , แก้วน้ำ 5,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

55    กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างทำโฟมบอร์ดปรับปรุง
ข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร 

975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

56    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
ห้องเรียน 312 

2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

56  33/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป กระดาษ A4 , ลิควิด 5,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

57  34/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กระดาษ A4 , ปากกาไวท์
บอร์ด 

6,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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58  37/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน
มกราคม 2564 

14,592.13 วิธีเฉพาะเจาะจง 

58  35/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หนังกลองใหญ่ขนาดต่างๆ , 
ไม้คฑา 

27,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

59    งานสภานักเรียน จ้างทำไวนิลและโปสเตอร์ใน
การคัดเลือกสภานักเรียน 
2563 

1,576.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

59    กลุ่มงานบริหารทั่วไป หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ CE285A 1,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

60    งานยานพาหนะ ซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน 350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

60    งานอนามัยโรงเรียน ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ 3,119.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

61  36/64 งานอนามัยโรงเรียน แอลกอฮอล์เจล 19,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

62    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างติดตั้งประตูกระจก ห้อง
การศึกษาพิเศษ 

1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

62    งานอนามัยโรงเรียน หน้ากากอนามัย 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

63    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ปุ๋ย,ดิน 1,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

63    งานทะเบียน จ้างทำตราประทับ 575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

64  38/64 งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์
ประจำปี 2564 

105,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

64  37/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 6,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

65  39/64 งานแนะแนว จ้างทำโฟมบอร์ดข้อมูลศึกษา
ต่อและป้ายอคิลิค 

5,746.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

66  40/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้อง 
คอมพิวเตอร์2 

6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

66    กลุ่มงานวิชาการ ดินผสมขี้ค้างคาว 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

67  39/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 8,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

67    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าเพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

68  41/64 งานห้องสมุด จ้างทำชั้นวางรองเท้าหน้า
ห้องสมุด 

19,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

68  40/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 183,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

69  42/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

41,777.35 วิธีเฉพาะเจาะจง 

69    กลุ่มงานกิจการนักเรียน กล่องเอกสาร 3 ช่อง 585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

70    กลุ่มงานวิชาการ จ้างเข้าเล่มหลักสูตรการศึกษา 2,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

70  42/64 งานทะเบียน หมึก OKI 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

71    กลุ่มงานวิชาการ หมึกเครื่องพริ้นเตอร์สีต่างๆ 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

71    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ้างทำซาวด์เพลงงานวัน
วิภาวดีรำลัก 

3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

72  43/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เช่าชุดนาฏศิลป์ไทยใช้ในงาน
วันวิภาวดีรำลัก 

6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

72  43/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 6,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

73    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ้างแต่งหน้านักแสดงนาฏศิลป์
ใช้ในงานวันวิภาวดีรำลัก 

3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

73    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2,017.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

74  44/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างทาสีรั้วโรงเรียน 202,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

74  44/64 กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 32,797.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

75    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2,029.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

75    กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างทำพวงมาลาใช้ในกิจกรรม
วันวิภาวดีรำลึกประจำปี 
2564 

2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

76    งานยานพาหนะ แบตเตอรี่ GS.135.R 2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

76    งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED จ้างทำอาหารว่างในกิจกรรม 
Gifted สัมพันธ์ ในวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564 

4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

77  45/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 11,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

77    งาน To be number One จ้างทำอาหารว่าง ใช้ใน
กิจกรรมชมรม To Be 
Number One ในวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 

3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

78    กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

78    งานห้องเรียนพิเศษ MEP จ้างทำอาหารกลางวันกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
EP/MEP Open House 
2020 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 
6 ธันวาคม 2563 

2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

79  46/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 8,848.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

79    งานสภานักเรียน จ้างทำอาหารว่างเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมการเลือกตั้งสภา
นักเรียน ประจำปีการศึกษา
2564 วันที่ 26 มกราคม 
2564 

920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

80    งานสภานักเรียน จ้างทำอาหารเช้า ถวาย
พระภิกษุสงฆ ์กิจกรรมตัก
บาตรวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่่ 2564 วันที่ 30 
ธันวาคม 2563 

900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

80    งานยานพาหนะ ลูกปืนล้อพ่วง , ยางนอกล้อข้าง
พ่วง 275-17,เทเบิ้ลไทร์ , 
ถ่านสว่าน 

1,035.20 วิธีเฉพาะเจาะจง 

81  46/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

เช่าเหมาเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

81  47/64 กลุ่มบริหารงานบุคคล หมึก OKI 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

82  45/64 งานยานพาหนะ ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ยานพาหนะโรงเรียน 

21,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 
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82    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

83    กลุ่มบริหารงานบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 3,385.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

83    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างทำป้ายหินอ่อนแกะสลัก
วางศิลาฤกษ์ 

4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

84    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างทำไวนิลใช้ในกิจกรรมวาง
เสาเอกและวางศิลาฤกษ์อาคาร
หลังใหม ่

1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

84    กลุ่มงานวิชาการ หมึกเครื่องพริ้นเตอร์สีต่างๆ 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

85  48/64 งานยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน 
มกราคม 2564 

12,260.34 วิธีเฉพาะเจาะจง 

85  48/64 งานห้องสมุด จ้างรื้อและเปลี่ยนหลังคา
ห้องสมุดธรรมชาติ 

30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

86    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

กล่องล้อสีขาว 55 ลิตร 1,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

86  47/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จ้างตัดชุดไทยประกอบการ
แสดงพร้อมเครื่องประดับ 

50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

87    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Rico Tenor Saxophone 
Reeds , Valve Oil Yamaha 

2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

87    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

จ้างทำไวนิลใช้ในกิจกรรมวัน
ตรุษจีน 64 

1,026.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

88  50/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 12,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

88  49/64 กลุ่มงานกิจการนักเรียน จ้างทำไวนิล ใช้ในกิจกรรม
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

10,507.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

89    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

หัวสายพ่นยา 320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 



เลขที่
เอกสาร 
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89  50/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างทำอาหารกลางวันใช้ในการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ระหว่าง
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 

25,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

90  51/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างพัฒนาระบบรับสมัคร
นักเรียน 

24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

90  51/64 กลุ่มงานวิชาการ กระดาษ A4 80 แกรม 14,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

91  52/64 งานห้องสมุด จ้างทำจุดเช็คอินห้องสมุด
ธรรมชาติ 

22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

91  52/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

92    งานยานพาหนะ เปลี่ยนยางในรถยนต์โรงเรียน 240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

92    กลุ่มบริหารงานบุคคล กรอบรูป A4 840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

93    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

จ้างถ่ายเอกสารแปลนอาคาร
สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน 
318ล./55-ข (ในเขต
แผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงสระ 

1,022.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

93  53/64 กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 9,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

94  54/64 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

94    สำนักงานผู้อำนวยการ (งบ
กลาง) 

เปลี่ยนแผ่นซับหมึกเครื่องพิมพ์ 742.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

95    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ปูนกาวซีเมนต์,ถุงมือผ้าเคลือบ
ยางพารา 

930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

95    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างทำรูปร.10พร้อมกรอบไม้ 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

96  55/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

96  53/64 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่าเหมาเต้นท์ พร้อม
เครื่องครัวใช้ในกิจกรรมค่ายพัก
แรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 
ภายในวันที่ 18-20 มีนาคม 
2564 

5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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97    กลุ่มบริหารงานบุคคล หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ HP 85A 
BLACK 

4,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

97  54/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสารเดือน มีนาคม 
2564 

32,673.79 วิธีเฉพาะเจาะจง 

98  57/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 13,635.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

98  55/64 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่าเครื่องเสียง ใช้ในกิจกรรม
ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 
ม.3 ภายในวันที่ 19-20 
มีนาคม 2564 

8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

99    งานสภานักเรียน เช่าเครื่องเสียงใช้ในกิจกรรม 
ปัจฉิมนิเนศ 2563 

8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

99    กลุ่มบริหารงานบุคคล ถ้วยขนม พร้อมจานรอง 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

100    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างทำไวนิลกิจกรรมทดสอบ
วิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

100    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,008.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

101    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างทำไวนิลกิจกรรมค่ายพัก
แรม 

1,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

101    งาน To be number One วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 9,181.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

102    กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างเหมาเครน ซ่อมบำรุงเสาธง 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

102    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1,169.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

103    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

103  56/64 สำนักงานผู้อำนวยการ (งบ
กลาง) 

จ้างทำโฟมบอร์ด สติ๊กเกอร์ซีท
รูและแท่นประทับ 

9,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

104  58/64 งาน To be number One วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

105  57/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างตัดผ้าปูโต๊ะสีส้ม 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

105    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

หนังสือต่างๆ 1,140.95 วิธีเฉพาะเจาะจง 

106    งานห้องสมุด จ้างทำอาหารกลางวัน ใช้ใน
กิจกรรม แกนนำรักการนำ ใน
วันที่ 18 มีนาคม 2564 

2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

106    กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

107    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) 

จ้างแต่งหน้านักแสดงงาน 
ประเพณีสรงน้ำรูปหล่อหลวง
พ่อเปี่ยม 

4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

107  59/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

น้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแท้ง 
ขนาดต่างๆ 

36,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

108  58/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

จ้างทำคู่มือเพ่ือใช้ในโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์(MATH 
CAMEP) ๖๔ 

8,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

108  60/64 งานยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 

20,574.43 วิธีเฉพาะเจาะจง 

109    งานห้องสมุด จ้างทำโฟมบอร์ดและไวนิลเพ่ือ
ใช้ในกิจกรรม ค่ายแกนนำรัก
การอ่าน 

3,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

109  61/64 งาน To be number One วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

110  59/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 
2564 

13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
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110  62/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 16,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

111  79/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 
2564 

13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

111    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

112  63/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 6,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

112  60/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปร่วมโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์(MATH 
CAMEP) ๖๔  ณ ขนอมซันไรส์ 
รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 
2564 

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

113  64/64 กลุ่มงานกิจการนักเรียน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 7,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

113  61/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปร่วมโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์(MATH 
CAMEP) ๖๔  ณ ขนอมซันไรส์ 
รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 
2564 

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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114  62/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปร่วมโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์(MATH 
CAMEP) ๖๔  ณ ขนอมซันไรส์ 
รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 
2564 

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

114  65/64 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน) 

หัวสิงโต 19,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

115    กลุ่มงานวิชาการ ซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

2,399,000.00 
วิธีคัดเลือก 

115  71/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปร่วมโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์(MATH 
CAMEP) ๖๔  ณ ขนอมซันไรส์ 
รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 
2564 

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

116  63/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปร่วมโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์(MATH 
CAMEP) ๖๔  ณ ขนอมซันไรส์ 
รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 
2564 

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

116  66/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

กลอง 24 นิ้ว , ฉาบ 12นิ้ว,หัว
แป๊ะพร้อมชุด,หัวซิ้มพร้อมชุด 

9,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

117    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2,206.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

117    กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรีไทย) จ้างทำไวนิลหนังตะลุง 440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

118    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

กล่องฝาล็อคมีล้อ 300ลิตร 2,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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118  64/64 กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรีไทย) ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

119    งานยานพาหนะ ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
โรงเรียน 

770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

119  67/64 งานห้องสมุด วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 9,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

120    งานประชาสัมพันธ์ / โสตทัศณู
ปกรณ์ 

ซ่อมบำรุงระบบวิทยุออนไลน์ 1,555.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

120  68/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 9,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

121    กลุ่มงานวิชาการ จ้างทำแท่นประทับ รอง
ผู้อำนวยการ 

590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

121  69/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พันธ์ุไม้ต่างๆ 7,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

122    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ต้นช้อนเงินช้อนทอง 2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

122    งานยานพาหนะ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์โรงเรียน 
(นข 5835 สุราษฎร์ธานี) 

4,482.77 วิธีเฉพาะเจาะจง 

123    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ปูนเสือ , อิฐคาน 2,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

123  65/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างเก็บขยะ เดือนมกราคม - 
มีนาคม 2564 

6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

124  66/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวันให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน กิจกรรมเปิดรั้ว
โรงเรียน Open House วันที่ 
18 มีนาคม 2564 

22,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

124  70/64 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซื้อน้ำแข็ง ใช้ในกิจกรรมค่าย
พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 
ภายในวันที่ 18-20 มีนาคม 
2564 

5,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

125    งานห้องสมุด หนังสือพิมพ์ต่างๆ 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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125    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เช่าเหมาชุดการแสดงและ
แต่งหน้าในการแสดงวันเปิดรั้ว
โรงเรียน Open House วันที่ 
18 มีนาคม 2564 

3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

126  67/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวันแก่นักเรียนในวัน
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
วันที่ 27และ29 มีนาคม 
2564 

17,045.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

126    งานเรียนรวม หมึกเครื่องพริ้นเตอร์สีต่างๆ 4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

127    กลุ่มงานวิชาการ จ้างทำช่อดอกไม้ติดหน้าอก
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open 
House วันที่ 18 มีนาคม 
2564 

1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

127  71/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 31,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

128    กลุ่มงานวิชาการ จ้างเหมาทำโครงสร้างพร้อมติด
ไวนิลใช้ในกิจกรรม เปิดรั้ว
โรงเรียน Open House วันที่ 
18 มีนาคม 2564 

1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

128  72/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

เมาส์ , หมึกเครื่องพริ้นเตอร์สี
ต่างๆ , HDD SSD WESTERN 
1TB 

22,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

129  73/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 19,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

129  68/64 กลุ่มงานวิชาการ เช่าเหมาเต๊นท์ใช้ในกิจกรรม 
เปิดรั้วโรงเรียน Open House 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 

35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

130    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จ้างทำโฟมบอร์ดใช้ในกิจกรรม
เปิดรั้วโรงเรียน Open House 

4,688.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

130  74/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 8,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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131    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซื้อน้ำดื่มใช้ในกิจกรรมค่ายพัก
แรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 
ภายในวันที่ 19-20 มีนาคม 
2564 

1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

131    กลุ่มงานวิชาการ จ้างแต่งหน้าทำผมกิจกรรม 
เปิดรั้วโรงเรียน Open House 

2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

132  69/64 งานสภานักเรียน เช่าเหมาเวที เครื่องเสียงและ
เครื่องดนตรีสำหรับเล่นวง
ดนตรีในงานปัจฉิมนิเทศ 

9,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

132    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

133    งานสภานักเรียน จ้างแต่งหน้านักแสดงงาน
ปัจฉิมนิเทศ 

2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

133    งานอนามัยโรงเรียน TERMOMETER INFRARED 4,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

134  70/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างทำโฟมบอร์ด ไวนิลใช้ใน
กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน 
Open House 

35,151.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

134  75/64 งานอนามัยโรงเรียน แอลกอฮอล์ 450 ML. 19,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

135  76/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

วัสดุ อุปกรณ์กีฬาต่างๆ 86,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

135  72/64 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน) 

จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปทัศนศึกษา เพ่ือ
ศึกษาวัฒนธรรมจีน ณ หมู่บ้าน
เกาะแรด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์
ธานี ในวันที่ 9 เมษายน 
2564 

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

136    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2,927.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

136  73/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปทัศนศึกษา เพ่ือ
ศึกษาวัฒนธรรมจีน ณ หมู่บ้าน
เกาะแรด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์
ธานี ในวันที่ 9 เมษายน 
2564 

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

137    กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

จ้างทำไวนิล ค่ายคณิตศาสตร์
(MATH CAMEP) ๖๔ 

1,051.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

137  77/64 งานเรียนรวม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 7,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

138  78/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 11,027.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

138    งานยานพาหนะ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์  
(นข 5835 สฎ) 

3,478.57 วิธีเฉพาะเจาะจง 

139    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างปรับแต่งพ้ืนที่ปูตัวหนอน
ภายในโรงเรียน 

1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

139    งานห้องสมุด หินเบอร์ 2 , 3 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

140    งานสภานักเรียน จ้างทำบายศรีใช้ในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

140  79/64 กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

141  74/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

จ้างทำอาหารกลางวันเพื่อใช้ใน
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
(MATH CAMEP) ๖๔   
ณ ขนอมซันไรส์ รีสอร์ท  
จ.นครศรีธรรมราช ระหว่าง
วันที่ 5-6 เมษายน 2564 

80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

141    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 
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142  75/64 งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ Gifted ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 
2564 

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

142  80/64 งานแนะแนว วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,197.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

143    กลุ่มงานวิชาการ ซื้อวัสดุฝึก ใช้ในกิจกรรม เปิด
รั้วโรงเรียน Open House 

2,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

143  81/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กระดาษ A4 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

144  76/64 งานสภานักเรียน จ้างทำอาหารว่างสำหรับ
นักเรียนในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

19,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

144    กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,255.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

145  82/64 กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

145  77/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

7,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

146  78/64 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างทำว่างและอาหารกลางวัน 
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 6 
มีนาคม 2564 

11,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

146  83/64 งานทะเบียน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 9,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

147  84/64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,705.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

147  81/64 งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED จ้างเหมารถไมป่ระจำทางพาครู
และนักเรียนไปเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ Gifted ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 
2564 

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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148  80/64 งานห้องเรียนพิเศษ GIFTED จ้างเหมารถไม่ประจำทางพาครู
และนักเรียนไปเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ Gifted ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 
2564 

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

148  85/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 6,635.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

149  82/64 กลุ่มงานกิจการนักเรียน จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวันให้ผู้ปกครองและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 
23 มกราคม - 10 มีนาคม 
2563 

40,735.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

149    กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 3,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

150    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

จ้างทำไวนิลและเอกสาร
ประกอบการเข้าค่ายภาษาจีน 
Chinese Camp 

2,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

150    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และพันธ์ุไม้
ต่างๆ 

9,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

151    กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

แม่สี , สีขาว 840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

151  83/64 งานแนะแนว จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด 
สติ๊กเกอร์ซีทรู เพ่ือพัฒนาห้อง 
YC 

5,659.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

152  87/64 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน ใช้ในกิจกรรม ค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี  
ปีการศึกษา 2563 

27,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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152  86/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 12,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

153  84/64 งานพฤกษศาสตร์ จ้างทำอาหารว่างเพ่ือใช้ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ใน
วันที่ 15 มีนาคม 2564 

7,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

153  87/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,765.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

154  85/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 
2564 

38,520.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 

154  88/64 กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 15,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

155  89/64 งานวัดผล วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 68,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

155    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

จ้างทำแท่นประทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

156    สำนักงานผู้อำนวยการ (งบ
กลาง) 

ซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น
ภายในสำนักงานผู้อำนวยการ 

300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

156    กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,473.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 

157  86/64 งานสภานักเรียน จ้างทำไวนิลกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ปีการศึกษา 2563 

5,328.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

157  90/64 งานพฤกษศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

158  91/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,งาน
ทะเบียน 

หมึกเครื่องพริ้นเตอร์สีต่างๆ 14,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

158    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ติดตั้งระบบประปา อาคาร
นักศึกษาวิชาทหาร 

4,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

159    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศห้องแผนงาน
งบประมาณ 

1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

159    งานสภานักเรียน ถ่าน ALKALINE AA 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

160  92/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

หมึก OKI 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

160  88/64 งานประกันคุณภาพภายใน เข้าเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

12,188.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

161  89/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน
พฤษภาคม 2564 

11,401.39 วิธีเฉพาะเจาะจง 

161  94/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไมโครโฟน , สายไมโครโฟน 9,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

162  90/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบโซล่า
เซลล์(เปลี่ยนแบตเตอร์รี่) 

47,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

162  95/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,399.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

163    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 3,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

163    กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวันในกิจกรรมการมอบ
หนังสือ 

2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

164    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวันสำหรับคณะทำงาน
กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา 
วันที่ 5 มีนาคม 2564 

3,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

164  96/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 8,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

165  97/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 9,707.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

165  91/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดภายใน
โรงเรียน 

39,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

166  98/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 8,073.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

166  92/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

บำรุงซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศห้องเรียน
พิเศษ 

8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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167  93/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวันสำหรับครู บุคลากร
และนักเรียนไปฝึกซ้อมเตรียม
เข้าแข่งขันกรีฑาเยาวชน-
อุดมศึกษาชิงแชมป์ภาคใต้ 
ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 
3-15 เมษายน 2564 ณ 
สนามโรงเรียนเวียงสระ สนาม
กีฬาบ้านนาเดิม สนามกีฬา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยาและ
ชายหาดในเพลา อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 

32,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

167    กลุ่มงานบริหารทั่วไป กล่องล้อเลื่อน ขนาด 160ลิตร 
,กุญแจ ขนาด 35 มม. ขาล็อก
ยาว 

810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

168  94/64 กลุ่มงานวิชาการ จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวันใช้ในกิจกรรมรับ
นักเรียนปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 30 
พฤษภาคม 2564 

35,145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

168    กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

สีไม้ , หลอดดูดน้ำ 1,434.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

169  95/64 งานยานพาหนะ ซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน 
(กท 6509 สุราษฎร์ธานี) 

15,989.55 วิธีเฉพาะเจาะจง 

169  99/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 11,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

170  96/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนพิเศษ 

27,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

170  100/64 งานยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน 
มีนาคม 2564 

31,346.33 วิธีเฉพาะเจาะจง 

171    กลุ่มงานวิชาการ ซื้อวัสดุฝึก ใช้ในกิจกรรม เปิด
รั้วโรงเรียน Open House 

2,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

171  97/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างทำขาตั้งล้อเลื่อนใส่ภาชนะ
ภายในโรงอาหารและจ้างทำ
ประตูเหล็ก (ห้องน้ำ) 

13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

172    กลุ่มงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน 
มิถุนายน 2564 

3,727.08 วิธีเฉพาะเจาะจง 

172  101/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ดนตรีสากล) 

Metronomes Boss , Jam 
Block 

7,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

173    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างตัดต้นไม้บริเวรหลังโรง
อาหาร 

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

173    กลุ่มงานกิจการนักเรียน ด้ายผูกข้อมือ , กระดาษทำ
เกียรติยศ 

1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

174  98/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างเก็บขยะเดือนเมษายน - 
เดือนมิถุนายน 2564 

6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

174  103/64 กลุ่มงานวิชาการ หมึกเครื่องพริ้นเตอร์สีต่างๆ 19,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

175    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น้ำดื่ม , น้ำแข็ง 620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

175  99/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างทำพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณโรงอาหาร 

195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

176  104/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

119,385.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

176  100/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างทำซุ้มไม้ไผ่เสาวรส บริเวณ
อาคาร 5 

22,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

177  102/64 กลุ่มงานกิจการนักเรียน จ้างทำคู่มือนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 

78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

177    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

178  107/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 5,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

178  108/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างทำเสาสแตนเลส บริเวณ
หน้าเสาธง 

32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

179    กลุ่มงานกิจการนักเรียน กรอบรูปขอบทอง , ดอกบัว
หลวง , มาลัยดอกไม้สด , 
ผลไม้ ,ขนมไทยบวงสรวง 

5,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

179  101/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างปูอิฐตัวหนอนและทำความ
สะอาดบริเวณทรายล้างหน้า
เสาธงพร้อมเคลือบน้ำยา 

29,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

180    กลุ่มงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน 
กรกฎาคม 2564 

4,424.45 วิธีเฉพาะเจาะจง 

180  108/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ต่างๆ 

90,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

181  103/64 งานยานพาหนะ ซ่อมบำรุงงานยานพาหนะ
โรงเรียน (นข4428 สฎ) 

5,052.01 วิธีเฉพาะเจาะจง 

181  109/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

รายการวัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ต่างๆ 

39,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

182    กลุ่มบริหารงานบุคคล จ้างทำแท่นประทับ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

182    กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 8,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

183    สำนักงานผู้อำนวยการ (งบ
กลาง) 

จ้างเข้าเล่มเอกสาร 1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

183  110/64 กลุ่มงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 30,693.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

184  104/64 งานยานพาหนะ ซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน 
(กท 6509 สฎ) 

16,736.51 วิธีเฉพาะเจาะจง 

184    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 2,115.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

185    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน) 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1,386.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

185    งานทะเบียน จ้างทำโฟมบอร์ดและพีพีบอร์ด
ในห้องสำนักงานทะเบียน 

2,068.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

186  105/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

เข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 
2564 

10,735.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

186    งานอนามัยโรงเรียน ขวดฉีด 250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

187  107/64 งานทะเบียน จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้อง
สำนักงานทะเบียน 

35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

187  111/64 งานอนามัยโรงเรียน อุปกรณ์ ในการป้องกันการ
แพร่ระบาทของโรคติดต่อ 

26,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

188  106/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างติดตั้งแผงบังตากันแดดและ
ฝนบริเวณตู้ทำน้ำเย็น 

35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

188  112/64 งานอนามัยโรงเรียน เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบ
เหยียบ เพ่ือการป้องกันการ
แพร่ระบาทของโรคติดต่อ 

16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

189  109/64 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวันใช้ในกิจกรรมคัดเลือก
นักศึกษาวิชาทหารปี1-3 ปี
การศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 
7-8 กรกฎาคม 2564 

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

189    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ดิน 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

190  113/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พันธ์ุไม้ต่างๆ 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

190    งานยานพาหนะ บำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ
โรงเรียน (นข-2084 สฎ) 

2,375.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 

191    กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไม้กวาดก้านมะพร้าวด้ามยาว , 
ยางใน 

740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

191  110/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

จ้างทำตะแกรงเหล็กเก็บ
อุปกรณ์กีฬา 

10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

192  111/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม
โครงสร้างโรงจอดรถ 

57,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

192  114/64 งานยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน 
เมษายน 2564 

17,619.72 วิธีเฉพาะเจาะจง 
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เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 
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193    กลุ่มงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน 
สิงหาคม 2564 

1,932.69 วิธีเฉพาะเจาะจง 

193    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 1,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

194  115/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 8,045.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

195  116/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไม้กวาดดอกหญ้า 8,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

195    กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ใช้ใน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2564 

2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

196  118/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 6,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

196  113/64 งานอนามัยโรงเรียน จ้างทำไวนิล โฟมบอร์ดและพีพี
บอร์ดใช้ในกิจกรรมการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 

7,442.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

197    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ยาฆ่าหญ้าตราบาสโซน 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

197    งานประกันคุณภาพภายใน จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน 

1,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

198  114/64 งานอนามัยโรงเรียน จ้างทำพีพีบอร์ดใช้ในกิจกรรม
การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) 

8,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

198    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 3,495.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

199    สำนักงานผู้อำนวยการ จ้างเข้าเล่มเอกสาร 1,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

199  119/64 งานอนามัยโรงเรียน แอลกอฮอล์เจล,เครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์แบบเหยียบ,
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอิน
ฟาเรดมีขาตั้ง,ถุงมือแพทย์ 

62,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 
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200  115/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง ปรับ
อากาศห้องสำนักงานกิจการ
นักเรียน ห้องแนะแนวและห้อง
สำนักงานบริหารทั่วไป 

6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

201    งานอนามัยโรงเรียน เสื้อกันฝน 2,859.48 วิธีเฉพาะเจาะจง 

202    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ดินถุงพร้อมปลูก 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

203    งานอนามัยโรงเรียน เชือกฟาง , เทปผ้า 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

203  116/64 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างติดตั้งหน้าต่างกระจก
อลูมิเนียม ห้องกิจกรรม
นักเรียน 

17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

204    สำนักงานผู้อำนวยการ บำรุงซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์และ
สัญญาณโทรศัพท์ 

1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

204    กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

205    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

2,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

205  117/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายใน
โรงเรียน 

81,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

206    กลุ่มงานวิชาการ จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน
กันยายน 2564 

2,915.48 วิธีเฉพาะเจาะจง 

206    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซื้อกระดาษปกสี 690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

207  122/64 งานยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงเดือน 
พฤษภาคม 

9,872.67 วิธีเฉพาะเจาะจง 

207    กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ้างทำไวนิลใช้ในกิจกรรม
เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี 

280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

208  118/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

จ้างเก็บขยะภายในโรงเรียน
ประจำเดือน กรกฎาคม - 
กันยายน 2564 

6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

208  123/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
สนับสนุนงานอาคารสถานที่ 

6,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

209    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อต้นไม้ประดับ 3,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

209    สำนักงานผู้อำนวยการ  
(งบกลาง) 

จ้างทำปกพร้อมเข้าเล่มเคลือบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

210    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

2,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

210  119/64 กลุ่มบริหารงานบุคคล จ้างจัดสถานที่ในงานครุมุทิตา 
เกษียณอายุราชการครู 2564 

12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

211    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

1,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

212  120/64 กลุ่มบริหารงานบุคคล จ้างทำอาหารว่างและอาหาร
กลางวันในงานครุมุทิตา 
เกษียณอายุราชการครู 2564 

11,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

212    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือ สนับสนุน
การเข้าแข่งขันกรีฑาเยาวชน-
อุดมศึกษาชิงแชมป์ภาคใต้ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

213    กลุ่มบริหารงานบุคคล จ้างทำโล่มอบแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการครู 

1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

213  127/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป อุปกรณ์ทำความสะอาดตาม
โครงการกิจกรรม 5 ส. 

23,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

214    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ไม้ประดับและมะพร้าวสับ 3,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

215  130/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ผ้าซับใน  60 หลา สี ขาว 
เหลือง 

7,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

216  131/64 งานยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน 
มิถุนายน 2564 

12,085.09 วิธีเฉพาะเจาะจง 

217    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

สายเคเบิ้ลทาย สวิตซ์ และ
หน้ากาก 

605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

218    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ดิน และต้นใบก้ามปู 1,208.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

219    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

หลอดไฟ LED ก้ามปู และ
กุญแจ 

2,806.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

220  133/64 กลุ่มงานวิชาการ ชุดไมโครโฟนไร้สาย รุ่น 
Lavalier UHF และชุดขาตั้งไฟ
พร้อมตัวยึดโทรศัพท์ 

179,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

221    งานยานพาหนะ ยางนอกล้อหลัง ยางนอกล้อ
หน้า และน้ำมันเครื่อง 

970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

222    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

แปรงทาสี และสีน้ำ Shield-l 
nano ภายนอก-กึ่งเงา 

2,629.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 

223  134/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

เชือก อุปกรณ์ท่อ PVC และยา
ฉีดหญ้า 

5,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

224  136/64 งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ไม้ประดับ 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

225  138/64 กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

วัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงาน 8,027.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

226  139/64 กลุ่มบริหารงานบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงาน 14,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

227    กลุ่มบริหารงานบุคคล หมึกพิมพ์ EPSON 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

228  141/64 กลุ่มงานวิชาการ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

229  142/64 งานยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน 
กรกฎาคม 2564 

9,942.84 วิธีเฉพาะเจาะจง 

230    กลุ่มบริหารงานบุคคล กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม 390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

231    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ไม้ประดับ  ดิน และปุ๋ย 9,073.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

232    สำนักงานผู้อำนวยการ  
(งบกลาง) 

กรอบรูป และวัสดุสำนักงาน 2,165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

กลุ่มสาระ/งาน รายการ ราคารวม วิธีการจัดหา 

233    กลุ่มบริหารงานบุคคล ซองเอกสารน้ำตาล 625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

234    งานยานพาหนะ แบตเตอรี่อมารอน 95D31 R 
(นข5835 สฎ) 

2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

235    กลุ่มงานบริหารทั่วไป สายรัดพลาสติกและธง 3,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

236    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้กิจกรรม
สนับสนุนงานอาคารสถานที่ 

3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

237    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ในกิจกรรมสนับสนุนงาน
อาคารสถานที่ 

297.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

238    งานทะเบียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 3,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

239    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรม
อาเซียนพาเพลิน 

4,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

240    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

241    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

242    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 909.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

243    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

244    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

วัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงาน 3,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

245    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

5,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

246    กลุ่มงานกิจการนักเรียน วัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงาน 1,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

247    กลุ่มงานบริหารทั่วไป เครื่องสำรองไฟ 2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

248  143/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 13,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

249    กลุ่มงานบริหารทั่วไป ซื้อเครื่องสำรองไฟใช้ในงาน
สำนักงานสารบรรณและงาน
ธุรการโรงเรียน 

2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

250  144/64 งานทะเบียน ซื้อเครื่องสำรองไฟใช้ในงาน
พัฒนาสำนักงานทะเบียน 

6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 



เลขที่
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ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 
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251    กลุ่มงานบริหารทั่วไป,กลุ่มงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

ซื้อเครื่องสำรองไฟใช้ในงาน
พัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป
และกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

4,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

252  145/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป อุปกรณ์และน้ำยาทำความ
สะอาดสุขภัณฑ์ 

7,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

253  146/64 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใน
สำนักงาน 

6,177.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

254  148/64 งานยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน 
สิงหาคม 2564 

15,195.79 วิธีเฉพาะเจาะจง 

256    งานอนามัยโรงเรียน กาว 2 หน้า 765.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

257    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการ
สนับสนุนงานฝ่ายสำนักงาน
ผู้อำนวยการ 

3,135.70 วิธีเฉพาะเจาะจง 

258  150/64 กลุ่มงานวิชาการ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรม
การขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัท
สร้างการดีที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ 

5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

259    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปรับปรุงห้องเมืองเวียง 2 

1,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

260  151/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เทคโนโลยี) 

ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

8,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

261  152/64 กลุ่มงานวิชาการ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกในสถานศึกษา 

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

262  153/64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ปากกาแท็บเล็ตวาดรูป 15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

263    กลุ่มงานบริหารทั่วไป หมึกพิมพ์ Epson 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

264    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ผ้าปูโต๊ะ 3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 



เลขที่
เอกสาร 

ใบสั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 
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265    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พลาสติกใสและผ้าลูกไม้ 1,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

266    กลุ่มงานบริหารทั่วไป เตารีดไอน้ำ 2,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

267    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมจิต
อาสาและพัฒนาปรับปรุงห้อง
กิจกรรมนักเรียน 

2,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

268    กลุ่มงานกิจการนักเรียน หมึกพิมพ์ และกระดาษ 1,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

269    งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ยาฉีดหญ้า ข้อต่อ และกาว 2,306.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

270  154/64 งานยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน 
กันยายน 2564 

18,763.58 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
3.ปัญหา อุปสรรคข้อจำกัดการจัดซื้อจัดจ้าง  
งานบริหารงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อ

จัด จ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปดังนี้  
ด้วยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎหมายกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น พรบ. ระเบียบ และ 
กฎกระทรวงใหม่ที่หน่วยงานรัฐต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้อง 
ศึกษาและทำวามเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบ และกฎกระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างถูกตอ้ง 
ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐ 

ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 

 
4.ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ. ระเบียบ และ 

กฎกระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงาน
ของรัฐ  

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ มีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เร่งรีบในช่วงปลายปีงบประมาณ 
 


