
 
O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดรุายเดือน 

 
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา  (แบบ  สขร.1)  
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง  อย่างน้อยประกอบด้วย  งานที่ซื้อ หรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือ

จ้าง  ราคากลาง  วิธีการซื้อหรือจ้าง  รายชื่อ  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

- จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างในเดือนนั้น) 

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย  6  เดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เอกสารที่ใช้แนบ บันทึกไฟล์เป็น pdf ตัวอย่างสัก 6 เดือน 
 ๑.  บันทึกข้อความ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 ๒.  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๕ – กรฏาคม พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
(ตุลาคม ๒๔๖๕ – มีนาคม 2565) 

 
 
 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้จัดทำรายยงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  (ตุลาคม ๒๔๖๕ – มีนาคม 2565)  ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ซึ่งได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.2560  โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และได้
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน  ดังรายละเอียดบันทึกข้อความเสนอรายงาน  และแบบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้
ทราบถึงการบริหารจัดการ  และการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ที่มีความ
เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 

(นายสมยศ  พรเพ็ง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

คำนำ             
สารบัญ 
1. บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565         
   สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๕ 
2. บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๔๖๕  
   สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน เมษายน ๒๔๖๕ 
3. บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๔๖๕  
   สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๔๖๕ 
4. บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565  
   สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนมิถุนายน2565 
5. บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565  
   สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน สิงหาคม 2565 
6. บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กรกฏาคม 2565  
   สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน กรกฏาคม2565 
คณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม..   
ที่ 123/2565 วันที่ 31  มีนาคม 2565 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
 
 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่งานพัสดุ  กลุ่มบริหารงานการเงิน  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อจัดหาวัสดุ  และบริการต่าง ๆ 
แก่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๖๐ โดนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และต้องจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เป็นประจำ
ทุกเดือน นั้น 
 ข้อเท็จจริง 
 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน  มีนาคม จำนวน.
3 รายการ  โดยเป็นการจัดจ้าง...............1............รายการ  เปน็การจัดซ้ือ  จำนวน.....2.....รายการ  จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  เหตุผลที่ใช้คัดเลือก คือ  ราคาต่ำสุด  ดังรายละเอียดในแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน  มีนาคม  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดพิจารณา   
 
 
 

    (นายพรเทพ  โนรินทร)์ 
    เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

 
   - เห็นชอบ 
   - ประกาศ 

 
 

                                    (นายสมยศ  พรเพ็ง) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 



  แบบ ขรก. ๑ 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......มนีาคม.............พ.ศ. ๒๕๖5 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 

วันที่ 31 มีนาคม พ..ศ.2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อ
หรือจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จดัจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อ จำนวนเงิน รายชื่อ จำนวนเงิน เลขท่ีสญัญา วันท่ีลงนาม 

๑. โครงการ
ส่งเสริม

การศึกษา
วิทยาการ
คำนวณ 

(Codding) 
โรงเรียน

คุณภาพประจำ
ตำบล 

๔๙๙,๓๗๐ ๔๙๙,๓๗๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีเอ็ม 
เทคโนโลยี 

จำกดั 

๔๙๙,๓๗๐ บริษัท ทีซีเอ็ม 
เทคโนโลยี จำกดั 

๔๙๙,๓๗๐ ราคาต่ำสุด 3/๒๔๖๕ 
 

16  มีนาคม 
2565 

๒. จ้างซ่อมบำรุง
และขยายพื้นที่

ห้องสมุด 

๑๙,๗๖๗ ๑๙,๗๖๗ เฉพาะเจาะจง ป.พาณิชย์ 
ก่อสร้าง 

๑๙,๗๖๗ ป.พาณิชย์ ก่อสร้าง ๑๙,๗๖๗ ราคาต่ำสุด 4/๒๔๖๕ 
 

25 มีนาคม 
2565 

๓. ซื้อกระดาน 
LED อัจฉริยะ

พร้อม
อุปกรณ์เสรมิ 

สำหรับ
โครงการ

ห้องเรียน MEP 

๔๓๙,๕๐๐ ๔๓๙,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง สไมล์
คอมพิวเตอร ์

๔๓๙,๕๐๐ สไมล์คอมพิวเตอร ์ ๔๓๙,๕๐๐ ราคาต่ำสุด 5/๒๔๖๕ 
 

28  มีนาคม 
2565 



 
                  (นายพรเทพ  โนรินทร์) 
                            เจ้าหน้าที่พัสดุ 
            ผู้รายงาน



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ที่ .158/2565  วันที่ 30  เมายน  2565 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่งานพัสดุ  กลุ่มบริหารงานการเงิน  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อจัดหาวัสดุ  และบริการต่าง ๆ 
แก่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๖๐ โดนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และต้องจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เป็นประจำ
ทุกเดือน นั้น 
 ข้อเท็จจริง 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  มีผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน  เมษายน  จำนวน 4
รายการ  โดยเป็นการจัดจ้าง................-............รายการ  เป็นการจัดซ้ือ  จำนวน....4......รายการ  จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  เหตุผลที่ใช้คัดเลือก คือ  ราคาต่ำสุด  ดังรายละเอียดในแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน.เมษายน  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดพิจารณา   
 
 
 
 
 
 

    (นายพรเทพ  โนรินทร)์ 
    เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

 
   - เห็นชอบ 
   - ประกาศ 

 
 

                                    (นายสมยศ  พรเพ็ง) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 



  แบบ ขรก. ๑ 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....เมษายน  พ.ศ. ๒๔๖๕ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 

 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อ

หรือจ้าง 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จดัจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อ จำนวนเงิน รายชื่อ จำนวนเงิน เลขท่ีสญัญา วันท่ีลง

นาม 
๑. ซื้อหนังสือ

แบบเรียน 
1,870,346 ๑,๗๗๔,๕๒๙.๐๐ คัดเลือก ห้างหุ้นส่วน

จำกัด สหกิจ
ศึกษา 

๑,๗๗๔,๕๒๙.๐๐ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด สหกิจ

ศึกษา 

๑,๗๗๔,๕๒๙.๐๐ ราคาต่ำสุด 11/2565 12 
เมษายน 
2565 

๒. ซื้อโต๊ะเกา้อี้
ประถมและ

มัธยม 

๑๔๑,๐๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรชัย
พานิชย์ 

๑๔๑,๐๐๐ ร้านฉัตรชัย
พานิชย์ 

๑๔๑,๐๐๐ ราคาต่ำสุด 18/2565 26
เมษายน 
2565 

๓. สบู่ก้อน สบู่
เหลว 

9,720 9,720 เฉพาะเจาะจง  ร้านอมรภณัฑ์ 
(ขายปลีก)  

9,720  ร้านอมรภณัฑ์ 
(ขายปลีก)  

9,720 ราคาต่ำสุด 19 /๒๕๖5 
 

27 
เมษายน 
2565 

๔. การอ่าน RT 
ประถมศึกษาปี
ที่ ๑ และจดั

สอบ RT 
ประถมศึกษาปี

ที่ ๓ 

๑๑,๐๐๐. ๑๑,๐๐๐. เฉพาะเจาะจง หจก.สื่อศึกษา
มหาสารคาม 
(ขายส่ง,ขาย

ปลีก)  

๑๑,๐๐๐. หจก.สื่อศึกษา
มหาสารคาม 
(ขายส่ง,ขาย

ปลีก)  

๑๑,๐๐๐. ราคาต่ำสุด 21/2565 29 
เมษายน 
2565 

                  (นายพรเทพ  โนรินทร์) 
                            เจ้าหน้าที่พัสดุ 
            ผู้รายงาน



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
ที่ .178/2565  วันที่  พฤษภาคม 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน  พฤษภาคม 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
 
 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่งานพัสดุ  กลุ่มบริหารงานการเงิน  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อจัดหาวัสดุ  และบริการต่าง ๆ 
แก่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่า
ด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๖๐ โดนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และต้องจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เป็นประจำ
ทุกเดือน นั้น 
 ข้อเท็จจริง 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  มีผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน.............4.............   
จำนวน..............รายการ  โดยเป็นการจัดจ้าง................1............รายการ  เปน็การจัดซ้ือ  จำนวน......3....รายการ  
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เหตุผลที่ใช้คัดเลือก คือ  ราคาต่ำสุด  ดังรายละเอียดในแบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน.    พฤษภาคม  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดพิจารณา   
 
 
 
 
 
 

    (นายพรเทพ  โนรินทร)์ 
    เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

 
   - เห็นชอบ 
   - ประกาศ 

 
 

                                    (นายสมยศ  พรเพ็ง) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 



  แบบ ขรก. ๑ 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....พฤษภาคม..........พ.ศ. ๒๔๖๕ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 

 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อ

หรือจ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จดัจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อ จำนวนเงิน รายชื่อ จำนวนเงิน เลขท่ีสญัญา วันท่ีลงนาม 
๑. คุรุภณัฑ์

การศึกษา สาย
ช้ัน MEP 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน สไมล์
คอมพิวเตอร ์

๗,๐๐๐ ร้าน สไมล์
คอมพิวเตอร ์

๗,๐๐๐ ราคาต่ำสุด 11/2565 4  พฤษภาคม 
2565 

๒. วัสดุครภุัณฑ์
การศึกษา สาย

ช้ันปฐมวยั 

๑๐,๙๐๐ ๑๐,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน สไมล์
คอมพิวเตอร ์

๑๐,๙๐๐ ร้าน สไมล์
คอมพิวเตอร ์

๑๐,๙๐๐ ราคาต่ำสุด 12/๒๔๖๕ 
 

12  
พฤษภาคม 

2565 
๓. วัสดุครภุัณฑ์

ทางการศึกษา
ห้องเรีนยน

พิเศษ 
วิทยาศาสตร์ 

และ
คณิตศาสตร ์

๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน สไมล์
คอมพิวเตอร ์

๑๔,๔๐๐ ร้าน สไมล์
คอมพิวเตอร ์

๑๔,๔๐๐ ราคาต่ำสุด 13/๒๔๖๕ 
 

19  
พฤษภาคม 

2565 

๔. จ้างสร้างรั้ว
รอบสวนหย่อม
หน้าอาคาร ๑ 

โรงเรียน
อนุบาล

มหาสารคาม 

๑๓๐,๐๗๕ ๑๓๐,๐๗๕ เฉพาะเจาะจง ศัตวรรษ นลิบ่อ ๑๓๐,๐๗๕ ศัตวรรษ นลิบ่อ ๑๓๐,๐๗๕ ราคาต่ำสุด 14/2565 26  
พฤษภาคม 

2565 

   



  

                (นายพรเทพ  โนรินทร์) 
                            เจ้าหน้าที่พัสดุ 
            ผู้รายงาน



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
ที่ 187/2565 วันที่ 29  มิถุนายน  2565 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน .......................... 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
 
 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่งานพัสดุ  กลุ่มบริหารงานการเงิน  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อจัดหาวัสดุ  และบริการต่าง ๆ 
แก่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๖๐ โดนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และต้องจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เป็นประจำ
ทุกเดือน นั้น 
 ข้อเท็จจริง 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  มีผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน..............3............   
จำนวน..............รายการ  โดยเป็นการจัดจ้าง.....2.......รายการ  เป็นการจัดซื้อ  จำนวน.....1.....รายการ  จัดซื้อโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  เหตุผลที่ใช้คัดเลือก คือ  ราคา ดังรายละเอียดในแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน  มิถุนายน  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดพิจารณา   
 
 
 
 
 
 

    (นายพรเทพ  โนรินทร)์ 
    เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

 
   - เห็นชอบ 
   - ประกาศ 

 
 

                                    (นายสมยศ  พรเพ็ง) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 



  แบบ ขรก. ๑ 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.......มิถุนายน.......พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 

 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือ

จ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จดัจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อ จำนวนเงิน รายชื่อ จำนวนเงิน เลขท่ีสญัญา วันท่ีลงนาม 
๑. โครงการเช่า

คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ 

สำหรับ
คอมพิวเตอร์ 

ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐,๐๐๐. ๑,๐๐๐,๐๐๐. -Bidding บริษัท อินฟินิตี้ 
คอมเมิรซ์ เอ็น

เตอรไ์พรส์ 
จำกดั 

๑,๐๐๐,๐๐๐. บริษัท อินฟินิตี้ 
คอมเมิรซ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จำกดั 

๑,๐๐๐,๐๐๐. ราคาต่ำสุด 7/2565 10 มิถุนายน
2565 

๒. โดม  499,020 499,020 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ธณิตา 

พาณิชย ์

499,020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ธณิตา พาณิชย ์

499,020 ราคาต่ำสุด 27./๒๕๖๕ 
 

16 มิถุนายน 
2565 

๓. ห้องเรียน Active 
Learning ด้วยสื่อ
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม
การศึกษาสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

สู่การพัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษา 

๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท  Baby 
Book  จำกัด 

๒๙๐,๐๐๐ บริษัท  Baby Book  
จำกัด 

๒๙๐,๐๐๐ ราคาต่ำสุด 29/2565 24  มิถุนายน 
2565 

 



 

  

                (นายพรเทพ  โนรินทร์) 
                            เจ้าหน้าที่พัสดุ 
            ผู้รายงาน



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
ที่ .193/2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม  
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
 
 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่งานพัสดุ  กลุ่มบริหารงานการเงิน  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อจัดหาวัสดุ  และบริการต่าง ๆ 
แก่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๖๐ โดนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และต้องจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เป็นประจำ
ทุกเดือน นั้น 
 ข้อเท็จจริง 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  มีผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน   สิงหาคม   จำนวน.....
4.......รายการ  โดยเป็นการจัดจ้าง......2..............รายการ  เป็นการจัดซื้อ  จำนวน....2......รายการ  จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  เหตุผลที่ใช้คัดเลือก คือ  ราคาต่ำสุด  ดังรายละเอียดในแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือน   สิงหาคม  แนบมาพร้อมนี้ 
    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดพิจารณา   
 
 
 
 
 
 
 

    (นายพรเทพ  โนรินทร)์ 
    เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

 
   - เห็นชอบ 
   - ประกาศ 

 
 

                                    (นายสมยศ  พรเพ็ง) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 



  แบบ ขรก. ๑ 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....สิงหาคม..........พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 

 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อ

หรือจ้าง 
วงเงินท่ี
จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จดัจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อ จำนวนเงิน รายชื่อ จำนวนเงิน เลขท่ีสญัญา วันท่ีลงนาม 

๑. ซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ 

๒๔,๑๕๐. ๒๔,๑๕๐. เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จำกัด สุธีการ

ยนต์ 
มหาสารคาม 

๒๔,๑๕๐. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธี
การยนต์ มหาสารคาม 

๒๔,๑๕๐. ราคาต่ำสุด 38/2565 1 สงิหาคม 
2565 

๒. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้า
อาคาร

อาเซียนและ
หลังอาคาร

ดนตร ี

๙,๑๘๐ ๙,๑๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน สมโพชน ์ ๙,๑๘๐ ร้าน สมโพชน ์ ๙,๑๘๐ ราคาต่ำสุด 39/2565 4  สิงหาคม 
2565 

๓. พัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ต

ภายใน
ห้องเรียน โดย

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

๑๒๖,๑๐๐ ๑๒๖,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง  ร้าน สไมล์
คอมพิวเตอร ์

๑๒๖,๑๐๐  ร้าน สไมล์
คอมพิวเตอร ์

๑๒๖,๑๐๐ ราคาต่ำสุด ....41...../
๒๕๖๕ 

 

10 สิงหาคม 
2565 

๔. ส่งเสริม
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษา
กลุ่มสาระการ

๒๕,๐๐๐. ๒๕,๐๐๐. เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ศนูยก์ีฬา

สื่อสปอรต์ 

๒๕,๐๐๐. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์
กีฬาสื่อสปอรต์ 

๒๕,๐๐๐. ราคาต่ำสุด ....45...../
๒๕๖๕ 

 

24 สิงหาคม 
2565 



เรียนนรู้ สุข
ศึกษาและ
พละศึกษา 

  
 

  

                (นายพรเทพ  โนรินทร์) 
                            เจ้าหน้าที่พัสดุ 
            ผู้รายงาน 
 



                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
ที่ ........................................ วันที่ ........................................ 
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
 
 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่งานพัสดุ  กลุ่มบริหารงานการเงิน  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อจัดหาวัสดุ  และบริการต่าง ๆ 
แก่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๖๐ โดนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และต้องจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เป็นประจำ
ทุกเดือน นั้น 
 ข้อเท็จจริง 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  มีผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฏาคม  จำนวน.3
รายการ   
    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดพิจารณา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (นายพรเทพ  โนรินทร)์ 
    เจ้าหน้าทีพั่สดุ 

 
   - เห็นชอบ 
   - ประกาศ 

 
 

                                    (นายสมยศ  พรเพ็ง) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 



  แบบ ขรก. ๑ 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.......กรกฏาคม........พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 

 
ลำดับ

ที ่
งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการ 
จัดซื้อ/จดัจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อ จำนวนเงิน รายชื่อ จำนวนเงิน เลขท่ีสญัญา วันท่ีลงนาม 
๑. ซื้อหนังสือแบบเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ตามโครงการเรียนฟรี 

๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ (เพิ่มเติม) 

๕๒,๖๕๕.๐๐ ๕๒,๖๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จำกัด สหกิจ

ศึกษา 

๕๒,๖๕๕.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
สหกิจศึกษา 

๕๒,๖๕๕.๐๐ ราคาต ่าสดุ 54/2565 6 กรกฏาคม 
2565 

๒. ซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ

ห้องเรียน 

๗๘,๓๖๐ ๗๘,๓๖๐ เฉพาะเจาะจง ร้านถังทอง
พาณิชย ์

๗๘,๓๖๐ ร้านถังทอง
พาณิชย ์

๗๘,๓๖๐ ราคาต่ำสุด 55/2565 18  
กรกฏาคม
2565 

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน 

 ๙๐,๙๐๐.๐๐  ๙๐,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านศัตวรรษ 
นิลบ่อ 

 ๙๐,๙๐๐.๐๐ ร้านศัตวรรษ นิล
บ่อ 

 ๙๐,๙๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด 56/2565 19 
กรกฏาคม 
2565 

 

          
                (นายพรเทพ  โนรินทร์) 
                            เจ้าหน้าที่พัสดุ 
            ผู้รายงาน 



 


