
สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามประจ าเดือนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

ที ่ ประจ าเดือน 
จ านวนเงิน วิธีการ รวมจ านวน 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ร้อยละ หมายเหตุ 

จัดซื้อ จัดจ้าง 
ปี พ.ศ. 2559 

1 ตุลาคม 14,500 1 1 2 1.51  
2 พฤศจิกายน 253,936 5 4 9 6.81  
3 ธันวาคม 49,426 4 3 7 5.30  

ปี พ.ศ. 2560 
4 มกราคม 104,584 11 2 13 9.84  
5 กุมภาพันธ์ 79,740 6 4 10 7.57  
6 มีนาคม 199,013 9 5 14 10.60  
7 เมษายน 1,000 - 1 1 0.75  
8 พฤษภาคม 231,572 12 3 15 11.36  
9 มิถุนายน 121,604 13 8 21 15.90  
10 กรกฎาคม 82,569.85 14 1 15 11.36  
11 สิงหาคม 110,419 9 4 13 9.84  
12 กันยายน 59,146 10 2 12 9.09  

รวม 1,307,509.85 94 38 132 100.00  
 

ในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 132 ครั้ง พบว่า เดือนมิถุนายนจัดซ้ือ
จัดจ้างสูงสุด คือ จ านวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.90 
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แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)

การจัดซื้อ, 94

การจัดจ้าง, 38

แผนภูมิแสดงการจ าแนกจ านวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2559
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)



สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอจ้างรถยนต์รับส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงศูนย์
ศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

7,500  / นายบวร  รงค์ทอง นายบวร  รงค์ทอง 8 ต.ค. 58  

2 ขอซื้อสีและอุปกรณ์ใช้ในการทาอาคารเรียน 7,000 /  หจก. พระอาจารย์
โฮมมาร์ท 

หจก. พระอาจารย์
โฮมมาร์ท 

9 ต.ค. 58  

รวม 14,500 
1 1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2558 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 2 พ.ย. 58  
2 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,810 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
2 พ.ย. 58  

3 ขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

150,000  / นายประเสริฐ ทรัพย์มูล นายประเสริฐ ทรัพย์มูล 11 พ.ย. 58 งบจัดสรร 

4 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 16 พ.ย. 58  
5 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,810 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
16 พ.ย. 58  

6 ขอซื้ออุปกรณ์จัดซุ้มวัฒนธรรมในงานลอยกระทง 3,500 /  ร้านอาหารเตยใหญ่ ร้านอาหารเตยใหญ่ 19 พ.ย. 58  
7 ขอซื้อหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา 14,006 /  ร้านค้าดีพาณิชย์ ร้านค้าดีพาณิชย์ 25 พ.ย. 58 งบด าเนินการ 

8 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 30 พ.ย. 58  

9 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน 

25,810 /  รถเอ๋ 
ร้านเจ๊ไก่ 

รถเอ๋ 
ร้านเจ๊ไก่ 

30 พ.ย. 58  

รวม 253,936 
5 4 

9 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2558 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
คุณธรรมน าชีวิต 

2,051 / 
 

 
ร้านไทยพาณิชย์ ร้านไทยพาณิชย์ 

2 ธ.ค. 58 
 

3565 ร้านทีสปอร์ต ร้านทีสปอร์ต  
2 

ขอจ้างรถขนของและรับส่งนักเรียน 
1,400  / นายประคอง  บุญแย้ม นายประคอง  บุญแย้ม 7 ธ.ค. 58  
700 นายศิริชัย  หุ่นภู ่ นายศิริชัย  หุ่นภู ่  

3 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 17 ธ.ค. 58  
4 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,810 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
17 ธ.ค. 58  

5 ขอจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 8Ch DVR 
รุ่น A-5516 

1,900  / นายพิทยชัย นายพิทยชัย 18 ธ.ค. 58  

6 
ขอซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

10,000 /  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์
ไพศาล คอนแมท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์
ไพศาล คอนแมท 

18 ธ.ค. 58  

7 ขอซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 1,000 /  นายเอกชัย  มีอนันต์ นายเอกชัย  มีอนันต์ 23 ธ.ค. 58  

รวม 49,426 
4 3 

7 
 

 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวันเด็ก 2559 1,500 /  J.T. shop ทุกอย่าง 20 J.T. shop ทุกอย่าง 20 4 ม.ค. 59  
2 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 4 ม.ค. 59  
3 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,810 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
4 ม.ค. 59  

4 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

1,908 /  ร้าน ท. ธัญญผล ร้าน ท. ธัญญผล 5 ม.ค. 59  

5 ขอซื้ออุปกรณ์การผลิตจัดหาสื่อ ตามโครงการใช้
สื่อและผลิตสื่อการจัดหาประสบการณ์เด็ก ระดับ
ปฐมวัย 

20,000 /  ร้านส.เจริญกิจ 2012 ร้านส.เจริญกิจ 2012 8 ม.ค. 59  

6 ขอซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
คุณธรรมน าชีวิต 

2,384 /  สวนสร้อยทอง สวนสร้อยทอง 17 ม.ค. 59  
2,000 ร้านช าเพาะ ร้านช าเพาะ  

7 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 18 ม.ค. 59  
8 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,810 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
18 ม.ค. 59  

9 ขอซื้อวัสดุโครงการฝึกทักษะอาชีพและส่งเสริม
ความรู้สู่ชุมชน 

1,102 /  คุณกัลยา คุณกัลยา 18 ม.ค. 59  
740 ร้านผ่องพรรณ 20 ทุก

อย่าง 
ร้านผ่องพรรณ 20 ทุก

อย่าง 
 

1,000 ร้านองครักษ์ การพิมพ์ ร้านองครักษ์ การพิมพ์  



2,457 น.ส.อังศนา  เดชะบูรพา น.ส.อังศนา  เดชะบูรพา  
10 ขอซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 4,000 /  ดั๊กโฟร์ คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิส 
ดั๊กโฟร์ คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิส 
22 ม.ค. 59  

11 ขอซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน
พลอยพัฒนาฯ 

3,500 /  นายศุภชัย  ซ่อนกลิ่น นายศุภชัย  ซ่อนกลิ่น 22 ม.ค. 59  

12 ขอซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 1,468 /  ร้านเสื่อพรอนันต์ ร้านเสื่อพรอนันต์ 29 ม.ค. 59  
13 ขอซื้อกระดาษ A4 4,905 /  กลุ่มสหกรณ์นักเรียน

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่าง
ศร ี

กลุ่มสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่าง

ศร ี

29 ม.ค. 59  

รวม 104,584 
11 2 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 1 ก.พ. 59  
2 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,810 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
1 ก.พ. 59  

3 ขอจ้างรถรับ – ส่งนักเรียนและขนของ 600  / นายประคอง  บุญแย้ม นายประคอง  บุญแย้ม 9 ก.พ. 59  
4 ขอซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 3,900 /  บี.บี. อิงค์แอนด์คอม บี.บี. อิงค์แอนด์คอม 12 ก.พ. 59  
5 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 15 ก.พ. 59  
6 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,810 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
15 ก.พ. 59  

7 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 10,000 /  นวกิจ รุ่งเรือง นวกิจ รุ่งเรือง 17 ก.พ. 59  
8 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬา 6,000 /  เอ็น.พี.โอเอ แอนด์ 

เซอร์วิส 
เอ็น.พี.โอเอ แอนด์ 

เซอร์วิส 
22 ก.พ. 59  

9 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์และอาหารว่างเพ่ือใช้ในการ
สอบ O-NET 

660 /  กลุ่มสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่าง

ศร ี

กลุ่มสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่าง

ศร ี

25 ก.พ. 59  

10 ขอจ้างท าอาหารส าหรับนักเรียนไปสอบ O-NET 960  / นางณัฐพร  สันทัดงาน นางณัฐพร  สันทัดงาน 26 ก.พ. 59  

รวม 79,740 
6 4 

10 
 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 1 มี.ค. 59  
2 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,810 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
1 มี.ค. 59  

3 ขอจ้างรถรับ – ส่งนักเรียนไปสนามสอบ NT 400  / นายประคอง  บุญแย้ม นายประคอง  บุญแย้ม 8 มี.ค. 59  
4 ขอซื้อค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าเข้าค่ายลูกเสือ 

เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3,540 /  ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 

รอ. 
ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ. 11 มี.ค. 59  

5 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 15 มี.ค. 59  
6 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,810 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
15 มี.ค. 59  

7 ขอซื้อค่าใช้จ่ายในการพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี คลอง5 

2,864 /  บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต 17 มี.ค. 59  
800 องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

1,860 องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

8 ขอจ้างรถรับ – ส่งนักเรียนไปโรงเรียนอนุบาล
องครักษ์ 

800  / นายประคอง  บุญแย้ม นายประคอง  บุญแย้ม 18 มี.ค. 59  

9 ขอจ้างเหมารถพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี คลอง5 

6,500  / นายสมพร  นนทสาย 
 

นายสมพร  นนทสาย 
 

21 มี.ค. 59  



6,500 นายอนัน  แสงเย็น นายอนัน  แสงเย็น  
6,500 นายบุญเลิศ  หาดทราย นายบุญเลิศ  หาดทราย  
6,500 นายส าเริง  บุญสา นายส าเริง  บุญสา  

10 ขอซื้ออาหารว่างไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี คลอง5 

1,924 /  กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนวัดพลอย

กระจ่างศรี 

กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนวัดพลอย

กระจ่างศรี 

23 มี.ค. 59  

11 ขอซื้อวัสดุโครงการอาคารสถานที่ 1,700 
2,710 

/  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์
ไพศาล คอนเมท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์
ไพศาล คอนเมท 

24 มี.ค. 59  

ร้านไทยพาณิชย์ ร้านไทยพาณิชย์ 
12 ขอซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมตามโครงการพลอย

ปริทรรศน์ 
8,000 /  ร้านไทยพาณิชย์ ร้านไทยพาณิชย์ 25 มี.ค. 59  
2,230 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี 

ว.พานิช 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี 

ว.พานิช 
2,456 ส.เจริญกิจ 2012 ส.เจริญกิจ 2012 
3,613 เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส

เทม จ ากัด 
เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส

เทม จ ากัด 
13 ขอซื้อหนังสือเรียน 80,236 /  ร้านค้าดีพาณิชย์ ร้านค้าดีพาณิชย์ 25 มี.ค. 59  
14 ขอซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราช

สมภพ สมเด็จพระเทพฯ 
1,500 /  ร้านอาหารเตยใหญ่ ร้านอาหารเตยใหญ่ 28 มี.ค. 59  
360 ห้องภาพ ย่งฮวด 

นครนายก 
ห้องภาพ ย่งฮวด 

นครนายก 
400 ร้านส่งเสริมวิทยา ร้านส่งเสริมวิทยา 

รวม 199,013 
9 5 

14 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอจ้างตั้งเต็นท์จ านวน 1 หลัง 1,000  / นายจักรกฤษ  สังข์เจริญ นายจักรกฤษ  สังข์เจริญ 1 เม.ย. 59  

รวม 1,000 
- 1 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 จ้างก่อสร้างเรือนเพาะช า 120,000  / สมศักดิ์ก่อสร้าง สมศักดิ์ก่อสร้าง 10 พ.ค. 59  
2 ขอซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ 

5,000 /  บริษัทอินทร์ณน ผู้จัดท า
หนังสือ จ ากัด 

บริษัทอินทร์ณน ผู้จัดท า
หนังสือ จ ากัด 

10 พ.ค. 59  

3 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดอาคารเรียน 4,680 /  กลุ่มสหกรณักเรียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่าง

ศร ี

กลุ่มสหกรณักเรียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่าง

ศร ี

11 พ.ค. 59  

4 ขอซื้อวัสดุโครงการฝึกทักษะอาชีพและส่งเสริม
ความรู้สู่ชุมชน 

834 /  สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

12 พ.ค. 59  

1,453 น.ส.อังศณา  เตชะบูรพา น.ส.อังศณา  เตชะบูรพา 
1,605 น.ส.อังศณา  เตชะบูรพา น.ส.อังศณา  เตชะบูรพา 
1,000 องครักษ์การพิมพ์ องครักษ์การพิมพ์ 

5 ขอซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

9,400 /  ส. เจริญกิจ 2012 ส. เจริญกิจ 2012 16 พ.ค. 59  

6 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 16 พ.ค. 59  
7 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,410 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
16 พ.ค. 59  

8 ขอซื้อวัสดุการศึกษา 1,423 /  ร้าน ท.เจริญพานิช ร้าน ท.เจริญพานิช 18 พ.ค. 59  



9 ขอซื้อเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง 2,820 /  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

24 พ.ค. 59  

10 ขอซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5,600 /  นวกิจรุ่งเรือง นวกิจรุ่งเรือง 24 พ.ค. 59  

11 ขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงห้องเรียนสายชั้น 
ห้องเรียนดี มีความสุข 

20,000 /  ส. เจริญกิจ 2012 ส. เจริญกิจ 2012 25 พ.ค. 59  

12 ขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงห้องเรียนสายชั้น 
ห้องเรียนดี มีความสุข 

700 /  ส. เจริญกิจ 2012 ส. เจริญกิจ 2012 25 พ.ค. 59  

13 ขอซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ (กลุ่มสนใจประดิดประดอย) 

237 /  บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

28 พ.ค. 59  

14 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 31 พ.ค. 59  
15 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,410 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
31 พ.ค. 59  

รวม 231,572 
12 3 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอซื้อวัสดุการศึกษาใช้ในกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ 

6,000 /  ปลื้มใจการพิมพ์ ปลื้มใจการพิมพ์ 1 มิ.ย. 59  

2 ขอซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ (กลุ่มสนใจกุ๊กมือใหม่) 

2,400 /  นางเหรียญ  สิ่วไธสง นางเหรียญ  สิ่วไธสง 3 มิ.ย. 59  

3 ขอซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ (กลุ่มสมุนไพรอเนกอนันต์) 

2,400 /  กลุ่มสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่าง

ศร ี

กลุ่มสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่าง

ศร ี

6 มิ.ย. 59  

4 ขอซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ (กลุ่มกิจกรรมโปรยทาน) 

2,400 /  ส. เจริญกิจ 2012 ส. เจริญกิจ 2012 7 มิ.ย. 59  

5 ขอซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ (กลุ่มกิจกรรมจิปาถะ) 

2,400 /  ส. เจริญกิจ 2012 ส. เจริญกิจ 2012 7 มิ.ย. 59  

6 ขอจ้าวรถรับส่งนักเรียน 400  / นายประคอง  บุญแย้ม นายประคอง  บุยแย้ม 7 มิ.ย. 59  
7 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยา 1,741 /  แสงงามเภสัช แสงงามเภสัช 8 มิ.ย. 59  

991 ร้านท.ธัญญผล ร้านท.ธัญญผล  
1,019 นวกิจรุ่งเรือง นวกิจรุ่งเรือง  
2,500 ส.เจริญกิจ 2012 ส.เจริญกิจ 2012  

8 ขอซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ (กลุ่มสนใจประดิดประดอย) 

1,638 /  ยู.เอส.เค. ออฟฟิศ ยู.เอส.เค. ออฟฟิศ 11 มิ.ย. 59  



9 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 15 มิ.ย. 59  
10 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,410 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
15 มิ.ย. 59  

11 ขอจ้างรถรับ – ส่งนักเรียนไปเข้าค่ายแกนน า
เศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนสวนส้ม จ.
สมุทรปราการ ในวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2559  
จ านวน 2 เที่ยว เที่ยวละ 2,000 บาท 

4,000  / นายทรงศักดิ์  สมภีระกุล นายทรงศักดิ์  สมภีระกุล 16 มิ.ย. 59  

12 ขอจ้างปรับพ้ืนที่ปลูกต้นไม้และท าท่ีวางถังน้ าดื่ม 5,870  / นายสิทธิชัย  สันทัดงาน นายสิทธิชัย  สันทัดงาน 22 มิ.ย. 59  
13 ขอจ้างรถรับ – ส่งนักเรียนไปรักษาฟัน ณ 

โรงพยาบาลองครักษ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 59 
จ านวน 2 เที่ยว เที่ยวละ 250 บาท 

500  / นายประคอง  บุญแย้ม นายประคอง  บุญแย้ม 23 มิ.ย. 59  

14 ขอซื้อวัสดุจัดค่ายบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง 580 /  ส. เจริญกิจ 2012 ส. เจริญกิจ 2012 24 มิ.ย. 59  
420 ส. เจริญกิจ 2012 ส. เจริญกิจ 2012  
690 สวนคิมดอกไม้ประดับ สวนคิมดอกไม้ประดับ  
540 บริษัท 14 แวร์ จ ากัด บริษัท 14 แวร์ จ ากัด  

1,790 นวกิจรุ่งเรือง นวกิจรุ่งเรือง  
15 ขอซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนลดเวลา

เรียนเพ่ิมเวลารู้ (กลุ่มสนใจประดิดประดอย) 
525 /  บริษัทสมใจค้าหนังสือ

เครื่องเขียน จ ากัด 
บริษัทสมใจค้าหนังสือ

เครื่องเขียน จ ากัด 
26 มิ.ย. 59  

16 ขอซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมค่ายบ่มเพาะอุปนิสัย
อยู่อย่างพอเพียง 

980 /  ร้านไทยพาณิชย์ ร้านไทยพาณิชย์ 27 มิ.ย. 59  

17 ขอซื้ออุปกรณ์กิจกรรมกระจายเสียง 5,000 /  ก. อิเล็กโทรนิคส์ ก. อิเล็กโทรนิคส์ 28 มิ.ย. 59  
18 ขอจ้างประดิษฐ์อังกะลุง จ านวน 2 ชุด 10,000  / นายอุบล  ทิพย์โอสถ นายอุบล  ทิพย์โอสถ 28 มิ.ย. 59  
19 ขอจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 10,000  / นายเอกชัย  มีอนันต์ นายเอกชัย  มีอนันต์ 28 มิ.ย. 59  
20 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 30 มิ.ย. 59  



21 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน 

25,410 /  รถเอ๋ 
ร้านเจ๊ไก่ 

รถเอ๋ 
ร้านเจ๊ไก่ 

30 มิ.ย. 59  

รวม 121,604 
13 8 
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สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอซื้อหินแกรนิตด าจีนเพื่อใช้ในงานท าป้าย
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

37,016.65 /  บริษัท เนเจอร์ แกรนิต 
จ ากัด 

บริษัท เนเจอร์ แกรนิต 
จ ากัด 

5 ก.ค. 59  

2 ขอซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจ าปี 
2559 

545 /  โชคชัยพานิช โชคชัยพานิช 11 ก.ค. 59  
850 ส.เจริญกิจ 2012 ส.เจริญกิจ 2012  

3 ขอซื้อวัสดุกิจกรรมขยะแลกดาว 3,800 /  ส.เจริญกิจ 2012 ส.เจริญกิจ 2012 12 ก.ค. 59  
4 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 14 ก.ค. 59  
5 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,410 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
14 ก.ค. 59  

6 ขอซื้อสื่อการเรียนการสอนโครงการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

1,505 /  นางดวงใจ  บุญศรี นางดวงใจ  บุญศรี 21 ก.ค. 59  

7 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอน 

3.200 /  เอ็น.พี.โอเอ แอนด์ 
เซอร์วิส 

เอ็น.พี.โอเอ แอนด์ 
เซอร์วิส 

21 ก.ค. 59  

8 ขอซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

1,440 /  สุวันพร ผ้าเมตร สุวันพร ผ้าเมตร 22 ก.ค. 59  

9 ขอซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการองค์กร 3,000 /  บี.บี. อิงค์แอนด์คอม บี.บี. อิงค์แอนด์คอม 23 ก.ค. 59  



10 ขอซื้อสื่อการเรียนการสอนโครงการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

1,000 /  ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราช
ด าเนิน 

ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราช
ด าเนิน 

25 ก.ค. 59  

11 ขอซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

1,000 /  ศูนย์หนังสือสมประสงค์ ศูนย์หนังสือสมประสงค์ 25 ก.ค. 59  

12 ขอซื้อสื่อการเรียนการสอนโครงการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

1,000 /  บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

25 ก.ค. 59  

13 ขอซื้อสื่อการเรียนการสอนโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

1,000 /  สายสมร สายสมร 25 ก.ค. 59  

14 ขอซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1,000 /  สายสมร สายสมร 27 ก.ค. 59  

15 ขอซื้อวัสดุโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000 /  สายสมร สายสมร 27 ก.ค. 59  

รวม 82,569.85 
14 1 
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สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอซื้อสื่อการเรียนการสอนอนามัย 991 /  องค์การค้าของ สกสค. องค์การค้าของ สกสค. 1 ส.ค. 59  
2 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 2 ส.ค. 59  
3 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,410 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
2 ส.ค. 59  

4 ขอซื้อวัสดุโรงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

3,500 /  ส.เจริญกิจ 2012 ส.เจริญกิจ 2012 3 ส.ค. 59  

5 ขอซื้อวัสดุโรงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,600 /  ส.เจริญกิจ 2012 ส.เจริญกิจ 2012 3 ส.ค. 59  
6 ขอซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2,000 /  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แจ่ม

เจริญศึกษาภัณฑ์ (สาขา
ใหญ่) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แจ่ม
เจริญศึกษาภัณฑ์ (สาขา

ใหญ่) 

5 ส.ค. 59  

470 ช่อแอนพรรณ ช่อแอนพรรณ  
328 ร้านสินถาวร ร้านสินถาวร  

7 ขอจ้างท าอาหารว่าง 3,000  / น.ส.สมจิตต์  โตรวมวงค์ น.ส.สมจิตต์  โตรวมวงค์ 8 ส.ค. 59  
8 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 17 ส.ค. 59  
9 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,410 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
17 ส.ค. 59  

10 ขอซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

2,500 /  นวกิจรุ่งเรือง นวกิจรุ่งเรือง 19 ส.ค. 59  



11 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพ่ือใช้การเรียนการสอน 5,800 /  เอ็น.พีโอเอ แอนด์ 
เซอร์วิส 

เอ็น.พีโอเอ แอนด์ เซอร์วิส 23 ส.ค. 59  

12 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,000  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 31 ส.ค. 59  
13 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
25,410 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
31 ส.ค. 59  

รวม 110,419 
9 4 
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สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559 
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีการ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ขอซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในกิจกรรมตามโครง
โรงเรียนวิถีพุทธ 

4,000 /  เจี่ย ซ่ง เส็ง เจี่ย ซ่ง เส็ง 8 ก.ย. 59  

2 ขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 3,300  / นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ นางพวงทิพย์  ธีระจิรโชติ 14 ก.ย. 59  
3 ขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพ่ือประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียน 
27,951 /  รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
รถเอ๋ 

ร้านเจ๊ไก่ 
14 ก.ย. 59  

4 ขอซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการกลุ่มองครักษ์รวม
พลัง 

1,350 /  PISIT พิสิษฏ์ อิงท์เจ็ท PISIT พิสิษฏ์ อิงท์เจ็ท 15 ก.ย. 59  
816 ร้านสหครูไทย ร้านสหครูไทย  

2,234 กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนสัดพลอย

กระจ่างศรี 

กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนโรงเรียนสัดพลอย

กระจ่างศรี 

 

5 ขอซื้อต้นมะดัน 2,000 /  นางมณี  นองเจริญ นางมณี  นองเจริญ 21 ก.ย. 59  
6 ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์การท าค้างผักแปลงเกษตร 8,000 /  รุ่งโรจน์วัสดุก่อสร้าง รุ่งโรจน์วัสดุก่อสร้าง 21 ก.ย. 59  
7 ขอซื้อสติ๊กเกร์พร้อมติดฟิวเจอร์บอร์ด 2,800 /  PISIT พิสิษฏ์ อิงท์เจ็ท PISIT พิสิษฏ์ อิงท์เจ็ท 21 ก.ย. 59  
8 ขอซื้อวัสดุการศึกษาการจัดกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร์ 
355 /  ร้านสหครูไทย ร้านสหครูไทย 21 ก.ย. 59  

9 ขอซื้อวัสดุการศึกษาการจัดกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 

740 /  ร้านสินภาวร ร้านสินภาวร 21 ก.ย. 59  



10 ขอซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจริยธรรม
ปฐมวัย 

2,500 /  ส. เจริญกิจ 2012 ส. เจริญกิจ 2012 22 ก.ย. 59  

11 ขอซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจริยธรรม
ปฐมวัย 

2,500 /  ส. เจริญกิจ 2012 ส. เจริญกิจ 2012 22 ก.ย. 59  

12 ขอจ้างรถรับ – ส่งนักเรียน 600  / นายประคอง  บุญแย้ม นายประคอง  บุญแย้ม 22 ก.ย. 59  

รวม 59,146 
10 2 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


