
 
                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนบุ่งคล้านคร อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ที ่                           วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการและ 

กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีระยะการด าเนินการระหว่างภาคเรียนที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
งานพัสดุ ขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   
   

เดือน 

ผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวม 

จ านวนเงิน 
 

วิธีประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 
ครั้ง 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
ครั้ง 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
ครั้ง 

จ านวนเงิน 

ตุลาคม - - - - 7 113,855 113,855 
พฤศจิกายน - - - - 8 95,070 95,070 
ธันวาคม - - - - 11 201,866 201,866 
มกราคม - - - - 13 549,784 549,784 
กุมภาพันธ์ - - - - 8 58,530 58,530 
มีนาคม - - - - 6 61,920 61,920 

รวม 1,535,739 
 
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 
 

 
 

       ว่าที่ ร.ท.   
(วีระพงษ์  หลักทอง) 
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุ 

 
(นายเดชา  แสงจันทร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร 



 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 (รายเดือน) 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 
 

ที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีการจัดซ้ือ 
รายชื่อผู้ที่เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 
ในสัญญา 

1 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,300 8,300 เฉพาะเจาะจง นายจันได เพิ่มพูน 8,300 นายจันได เพิ่มพูน 8,300 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ต.ค. 64 

2 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,700 7,700 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,700 นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,700 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ต.ค. 64 

3 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 7,800 นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 7,800 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ต.ค. 64 

4 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายพันธการ เนาค าแพง 7,000 นายพันธการ เนาค าแพง 7,000 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ต.ค. 64 

5 วัสดุซ่อมแซม โตะ๊ – เก้าอี้  64,000 64,000 เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย เฟอร์นิเจอร ์ 64,000 ร้านธงชัย เฟอร์นิเจอร ์ 64,000 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 2 ต.ค. 64 

6 วัสดุเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 17,450 17,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 17,450 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม  17,450 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 22 ต.ค.64 

7 วัสดุอุปกรณ์กล้องวงจรปดิ 1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง ไฮไลท์คอรป์อเรช่ัน 1,605 ไฮไลท์คอรป์อเรช่ัน 1,605 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 29 ต.ค. 64 

8 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายจันได เพิ่มพูน 8,500 นายจันได เพิ่มพูน 8,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 พ.ย. 64 

9 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 พ.ย. 64 

10 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 พ.ย. 64 

11 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 พ.ย. 64 

12 ลูกจ้างช่ัวคราว  6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นายผล อินทศร 6,500 นายผล อินทศร 6,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 พ.ย. 64 

13 หมึกพิมพ์เครื่องปรินเตอร ์ 42,840 42,840 เฉพาะเจาะจง หจก.เวิรล์อิงค์ 42,840 หจก.เวิรล์อิงค์ 42,840 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 2 พ.ย. 64 

14 วัสดุห้องวิชาการ 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญชัย 9,500 ร้าน ต.เจริญชัย 9,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 22 พ.ย. 64 

15 อุปกรณ์ก่อสร้าง 4,630 4,630 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งนพรัตน ์ 4,630 ร้าน รุ่งนพรัตน ์ 4,630 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 26 พ.ย. 64 

รวม 208,905 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 (รายเดือน) 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

เดือน ธันวาคม 2565 

 

ที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีการจัดซ้ือ 
รายชื่อผู้ที่เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 
ในสัญญา 

1 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายจันได เพิ่มพูน 8,500 นายจันได เพิ่มพูน 8,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ธ.ค. 64 

2 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ธ.ค. 64 

3 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ธ.ค. 64 

4 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ธ.ค. 64 

5 ลูกจ้างช่ัวคราว  6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นายผล อินทศร 6,500 นายผล อินทศร 6,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ธ.ค. 64 

6 โต๊ะ - เก้าอี้นักเรยีน 64,000 64,000 เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย เฟอร์นิเจอร ์ 64,000 ร้านธงชัย เฟอร์นิเจอร ์ 64,000 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 6 พ.ย. 64 

7 วัสดุปรับปรุงระบบไฟฟ้า 10,980 10,980 เฉพาะเจาะจง หจก. สมบรูณ์อิเล็กทริค 10,980 หจก. สมบรูณ์อิเล็กทริค 10,980 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 6 พ.ย. 64 

8 ป้ายพลาสวูดพร้อมโครงเหล็ก 8500 8500 เฉพาะเจาะจง ร้านนะโม โฆษณา 8500 ร้านนะโม โฆษณา 8,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 17 ธ.ค. 64 

9 น้ ายาท าความสะอาด 9,890 9,890 เฉพาะเจาะจง ร้านผิงอัน เทรดดิ้ง 9,890 ร้านผิงอัน เทรดดิ้ง 9,890 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 20 ธ.ค. 64 

10 ตรายาง 400 400 เฉพาะเจาะจง หจก. โอฬาร 2550 400 หจก. โอฬาร 2550 400 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 21 ธ.ค. 64 

11 สื่อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

69,996 69,996 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จ ากัด 69,996 บริษัท ทีชเทค จ ากัด 69,996 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 29 ธ.ค. 65 

รวม 201,866 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 (รายเดือน) 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

เดือน มกราคม 2565 

 

ที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 
ที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีการจัดซ้ือ 
รายชื่อผู้ที่เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 
ในสัญญา 

1 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายจันได เพิ่มพูน 8,500 นายจันได เพิ่มพูน 8,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ม.ค. 65 

2 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ม.ค. 65 

3 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ม.ค. 65 

4 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ม.ค. 65 

5 ลูกจ้างช่ัวคราว  6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นายผล อินทศร 6,500 นายผล อินทศร 6,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ม.ค. 65 

6 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร ์ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง 108 ไอที 2,500 108 ไอที 2,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 2 ม.ค. 65 

7 ป้าย ทูบีนัมเบอร์วัน  1,280 1,280 เฉพาะเจาะจง เดอะดไีซน ์ 1,280 เดอะดไีซน ์ 1,280 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 2 ม.ค. 65 

8 ซ่อมบ ารุงรักษาปัม้น้ า 1,440 1,440 เฉพาะเจาะจง Gobal house 1,440 Gobal house 1,440 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 28 ม.ค. 65 

9 ซ่อมโต๊ะ – เก้าอี ้ 4,205 4,205 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนพรัตน ์ 4,205 ร้านรุ่งนพรัตน ์ 4,205 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 28 ม.ค. 65 

10 กรอบรูปและรูป 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็ม.กรุ๊ป 300 ร้าน พี.เอ็ม.กรุ๊ป 300 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 28 ม.ค. 65 

11 พานพุ่มบานไมรู่้โรย 2,439 2,439 เฉพาะเจาะจง หจก. โอฬาร 2550 2,439 หจก. โอฬาร 2550 2,439 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 28 ม.ค. 65 

12 ป้ายถวายราชสดุด ี 520 520 เฉพาะเจาะจง เดอะดไีซน ์ 520 เดอะดไีซน ์ 520 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 28 ม.ค. 65 

13 เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์
เจ็ทสีด า 

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 499,000 บริษัท ริโซ ่ 499,000 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 31 ม.ค. 65 

รวม 549,784 

 
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 (รายเดือน) 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

 

ที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีการจัดซ้ือ 
รายชื่อผู้ที่เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 
ในสัญญา 

1 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายจันได เพิ่มพูน 8,500 นายจันได เพิ่มพูน 8,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ก.พ. 65 

2 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ก.พ. 65 

3 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ก.พ. 65 

4 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ก.พ. 65 

5 ลูกจ้างช่ัวคราว  6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นายผล อินทศร 6,500 นายผล อินทศร 6,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 ก.พ. 65 

6 ป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน 2,120 2,120 เฉพาะเจาะจง เดอะดไีซน ์ 2,120 เดอะดไีซน ์ 2,120 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 24 ก.พ. 65 

7 ป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง เดอะดไีซน ์ 1,250 เดอะดไีซน ์ 1,250 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 24 ก.พ. 65 

8 วัสดุซ่อมบ ารุงอาคาร 17,060 17,060 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนพรัตน ์ 17,060 ร้านรุ่งนพรัตน ์ 17,060 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 28 ก.พ. 65 

รวม 58,530 

  
  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 (รายเดือน) 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

เดือน มีนาคม 2565 

 

ที ่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีการจัดซ้ือ 
รายชื่อผู้ที่เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 
ในสัญญา 

1 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายจันได เพิ่มพูน 8,500 นายจันได เพิ่มพูน 8,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 มี.ค. 65 

2 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 นายวินิจ บุตรจันทร ์ 7,900 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 มี.ค. 65 

3 ลูกจ้างช่ัวคราว  8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 นางไพรวัลย์ ภูค าเมือง 8,000 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 มี.ค. 65 

4 ลูกจ้างช่ัวคราว  7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 นายพันธการ เนาค าแพง 7,200 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 มี.ค. 65 

5 ลูกจ้างช่ัวคราว  6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นายผล อินทศร 6,500 นายผล อินทศร 6,500 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 1 มี.ค. 65 

6 วัสดุเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 23,820 23,820 เฉพาะเจาะจง หจก.แอไวซ์ บึงกาฬ 23,820 หจก.แอไวซ์ บึงกาฬ 23,820 มีคุณสมบัตติรงตามก าหนด 25 มี.ค. 65 

รวม 61,920 

 
 

 


