
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ รวมถึงการ
จัดทำในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง  สามารถบริหารจัดการแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงาน
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งตอบสนองกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ ร้อยละ 

1 คัดเลือก 1 1 
2 (e-bidding) 0 0 
3. เฉพาะเจาะจง 138 99 

รวม 139 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิวงกลมแสดง ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามจำนวนโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม 2563     

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ดำเนินการมากที่สุด คิดเป็น  ร้อยละ 99  ในการจัดซื้อ

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท 

จึงทำให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดำเนินการมากที่สุด สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงาน

รวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามต้องการใช้ปฏิบัติงาน การจัดซื ้อจัดจ้างด้วยวิธี (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 0          

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 1  ได้เริ่มดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง โดยถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ปฏิบัติตาม

หนังสือกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 

89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2564  และปฏิบัติตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว 

845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1 คัดเลือก 9,512,000.00  62.52 

2 (e-bidding) 0.00 0.00 

3 เฉพาะเจาะจง 5,701,637.47 37.48 

รวม 15,213,637.47 100.00 

 

แผนภูมิรูปวงกลมแสดง ราคารวมการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีกาจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 จากตารางที ่ 2 แสดงให้เห็นว่างบประมาณในการจัดซื ้อจัดจ้างด้วยวิธี คัดเลือก  เป็นวิธ ีการ                    
ที่ใช้งบประมาณมากที่สุด จำนวนเงิน 9,512,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 62.52 รองลงมาเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง     
จำนวนเงิน 5,701,637.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.48  
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ
ที ่

เลขที่
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
วิธีการ
จัดหา 

จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ

จำนวน
โครงการ 

1 64097722648 
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 43,715.00        0.29  

2 64097792709 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 4,605.00        0.03  

3 64097720231 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 35,000.00        0.23  

4 64097252084 

ซื้อวัสดุตามโครงการงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือ          
สพม.ชบรย ครั้งท่ี 5 และฝึกทักษะลูกเสือแกนนำ   
ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 125,250.00        0.82  

5 64097298860 

จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการงาน
ชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพม.ชบรย ครั้งท่ี 5 และฝึก
ทักษะลูกเสือแกนนำต้านภยัยาเสพติด ประจำปี 2564 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 6,380.00        0.04  

6 64097424747 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 62,595.00        0.41  

7 64097720407 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 13,391.00        0.09  

8 64097721528 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 4,658.61        0.03  

9 64097831572 
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 7,175.00        0.05  

10 63127141443 

จ้างจัดทำรูปเล่มแนวทางการออกแบบกิจกรรมหน่วย
การเรยีนรู้รายวิชาเพิ่มเติมตามแนวทางการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวันออก EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 450,000.00        2.96  

11 64017091695 
จ้างจัดทำรูปเล่มเอกสารเครื่องมือติดตามการใช้แนว
ทางการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก EEC โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 320,000.00        2.10  



ลำดับ
ที ่

เลขที่
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
วิธีการ
จัดหา 

จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ

จำนวน
โครงการ 

12 64037292846 
จ้างดำเนินการจัดทำเอกสารรูปเลม่แนวทางการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 450,000.00        2.96  

13 64057135078 
จ้างดำเนินการจัดทำเอกสารรูปเลม่คู่มือติดตามแนว
ทางการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 255,000.00        1.68  

14 64067439983 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการ การพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 15,400.00        0.10  

15 64087362675 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 48,580.02        0.32  

16 64087508751 
ซื้อกระดาษ A4 เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 60,000.00        0.39  

17 64097216119 

จ้างจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามทโครง
การ ขับเคลื่อนการสร้่างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 
สื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 300,000.00        1.97  

18 64097416965 
ซื้อสื่อการเรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาพิเศษของภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor EEC) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 302,404.00        1.99  

19 64097690356 
ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพยส์ิน เพื่อใช้ในราชการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 19,900.00        0.13  

20 64097690528 

ซื้อโปรแกรมการจดัทำรายการโอนเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ เพื่อใช้ในราชการสำนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 20,000.00        0.13  

21 64097720588 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 10,980.76        0.07  

22 64097738848 

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

เฉพาะเจาะจง 23,438.00        0.15  



ลำดับที่ 
เลขที่

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

วิธีการ
จัดหา 

จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ

จำนวน
โครงการ 

23 64097758198 
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 8,506.00        0.06  

24 64097286671 
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 9,900.07        0.07  

25 64097722220 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 4,259.93        0.03  

26 64097793296 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 884.00        0.01  

27 64097298329 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 10,150.00        0.07  

28 64097756327 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพืิ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 3,650.00        0.02  

29 64097741731 
ซื้อวัสดุหลอดไฟ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 6,420.00        0.04  

30 64097755505 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 3,580.00        0.02  

31 64097682356 
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนตร์าชการ ทะเบียน นง 125 
ชลบุรี โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 21,117.43        0.14  

32 64097721327 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้่นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 6,085.00        0.04  

33 64097819511 
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 39,713.83        0.26  

34 64097298632 
จ้างจัดทำเลม่เอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเรียนรวม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 6,325.00        0.04  

35 64097759661 
จ้าง้เปลี่ยนตัวอักษรอคลลีิค ป้ายไวนิล อคลีลิคช่ือ เพื่อ
ใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 49,050.00        0.32  

36 64097830319 
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 700.00        0.00  
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37 64097831205 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 1,830.00        0.01  

38 64097756841 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 19,100.00        0.13 

39 
 

64097691359 
จ้างจัดทำเอกสารรูปเล่มรายงานสรุปผลการวิจัย
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 32,060.00        0.21  

40 64097757684 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 2,112.00        0.01  

41 64097506221 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 29,296.60        0.19  

42 64097602734 
จ้างจัดทำเอกสารรูปเล่มรายงานโครงการส่งเสรมิการ
ทำวิจัยเชิงพื้นที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการจดัการ
เรียนรู้วิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 15,000.00        0.10  

43 64097779280 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 2,633.40        0.02  

44 63127213375 

จ้างจัดทำเครื่องมือคดักรองความสามารถในการอ่าน
การเขียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 195,000.00        1.28  

45 64027163656 

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมจดัทำแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 5,928.00        0.04  

46 64077316166 
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนตร์าชการ ทะเบียน ขง 
4980 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 7,540.56        0.05  

47 64087347648 
จ้างค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/บำรุงรักษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 5,914.96        0.04  

48 64087514135 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 19,527.50        0.13  
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49 64097213861 
จ้างจัดทำเอกสารรูปเล่มโครงการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา ประจำปีงบแชประมาณ 2564 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 15,000.00        0.10  

50 64097367037 
เช่าสัญญาณอินเตอร์เนต็ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
- กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 11,962.60        0.08  

51 64097380759 

จ้างจัดทำเอกสารระบบการจดัทำและทบทวนแนว
ปฏิบัติแบบรายงานผูส้ำเร็จการศึกษาหลักสตูร
แกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 6,930.00        0.05  

52 64097450399 
จ้างจัดทำเอกสารรายงานการสังเคราะหผ์ลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 39,300.00        0.26  

53 64097604602 

จ้างจัดทำกรอบเกียรติบตัรและโล่ เพื่อใช้ในโครงการ
เสรมิสร้างมาตรการความปลอดภยัในสถานศึกษาอย่าง
รอบด้าน ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety 
School) ภายใต้ ?ระบบดี มภีูมิคุม้กัน ทันเวลา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 17,360.00        0.11  

54 64097720894 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชกสรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 19,300.00        0.13  

55 64097722876 
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 64,159.00        0.42  

56 64097737581 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 75,007.44        0.49  

57 64097781910 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในรากชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 5,820.47        0.04  

58 64097783017 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 4,000.00        0.03  

59 64097797985 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 4,770.47        0.03  

60 64077394331 
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณส์ำหรับศูนย์การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โดยวิธีคัดเลือก 

คัดเลือก 1,902,400.00       12.50  
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 64077394331 
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณส์ำหรับศูนย์การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โดยวิธีคัดเลือก 

คัดเลือก 1,902,400.00       12.50  

 64077394331 
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณส์ำหรับศูนย์การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โดยวิธีคัดเลือก 

คัดเลือก 1,902,400.00       12.50  

 64077394331 
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณส์ำหรับศูนย์การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โดยวิธีคัดเลือก 

คัดเลือก 1,902,400.00       12.50  

 64077394331 
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณส์ำหรับศูนย์การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โดยวิธีคัดเลือก 

คัดเลือก 1,902,400.00       12.50  

61 63117258565 
จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดืิอนตลุาคม 2563 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 6,009.00        0.04  

62 63127080824 
จ้างจัดทำเลม่ระเบียบวาระการประชุมผู้บรหิาร

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ครั้งท่ี 6/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 6,600.00        0.04  

63 63127285141 
จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 5,241.00        0.03  

64 63127293222 
จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 28,000.00        0.18  

65 63127300361 
จ้างติดตั้งและทดสอบระบบ CCTV System เพื่อใช้ใน
ราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 5,350.00        0.04  

66 63127358326 
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในราชการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 75,000.00        0.49  

67 63127369762 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 24,770.01        0.16  

68 63127385284 
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ประตู-หน้าตา่ง บานเลื่อน เพื่อใช้
ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 16,906.00        0.11  

69 63127436126 
จ้างจัดทำวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 ครั้่งท่ี 7/2563. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 8,800.00        0.06  

70 63127510929 
จ้างจัดทำเอกสารและคู่มือ ใช้ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 33,720.00        0.22  

71 64017228379 
จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 
2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 6,207.00        0.04  
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72 64017431634 
จ้างจัดทำป้ายชื่อและสติกเกอร์ต้อนรับ เพื่อใช้ใน
ราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 7,250.00        0.05  

73 64027269286 ซื้อค่าวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 53,890.02        0.35  

74 64027315081 ซื้อค่าวัสดสุำนักงาน โดยวิธเีฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 8,246.00        0.05  

75 64037019406 ซื้อค่าวัสดสุำนักงาน โดยวิธเีฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 15,343.80        0.10  

76 64037285857 
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 8,400.00        0.06  

77 64037393036 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 25,680.00        0.17  

78 64037393934 
ซื้อวัสดุสำนักงาน รีโมทประตยูืดพบัสเตนเลส โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 10,700.00        0.07  

79 64037453806 
จ้างจัดทำคู่มือการประเมินสมัฤทธ์ิผลการปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 5,400.00        0.04  

80 6403745599
4 

จ้างจัดทำเลม่รายงานผลการดำเนนิงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจ
ง 10,900.00        0.07  

81 64047042525 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 10,678.60        0.07  

82 64047201810 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 87,900.03        0.58  

83 64047306034 
จ้างจัดทำวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งท่ี 
3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 7,150.00        0.05  

84 64047314366 
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 8,913.00        0.06  

85 64047316053 
จ้างจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 11,160.00        0.07  

86 64057141724 
จ้างจัดทำรูปเล่มคูม่ือนิเทศ แผนปฏิบัติการนเิทศและ
เครื่องมือการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 160,000.00        1.05  

87 64057154144 
จ้างจัดทำป้ายชื่อสำนักงาน ตัวหนงัสือไม้ แผ่นอคลิิค
พร้อมฉลุชื่อ พร้อมตดิตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 34,600.00        0.23  
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88 64057155005 
จ้างซ่อมและเปลี่ยนป้ายช่ือสำนักงาน ป้ายพลาสวดู 
ยินดีต้อนรับ ป้ายสนามหญ้า พร้อมติดตั้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 85,700.00        0.56  

89 64057224310 
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายแบคดรอปเวที เพื่อ
ใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 14,600.00        0.10  

90 64077006711 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 37,650.04        0.25  

91 64077009195 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 62,595.00        0.41  

92 64097088187 
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่ือใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 10,421.80        0.07  

93 64097091723 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 9,523.00        0.06  

94 64097195327 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 68,247.94        0.45  

95 64097197149 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ HP 26 A เพื่อใช้ในราชการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 42,800.00        0.28  

96 64097198990 
ซื้อวัสดุงานบ้าน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 9,523.00        0.06  

97 64097210756 
ซื้อยางรถยนต์ 215/70R15 Michelin ใช้ในรถยนต์
ราชการทะเบยีน นง 124 ชลบุรี นง 125 ชลบุรี โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 25,600.00        0.17  

98 64097222261 

จ้างจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 30,000.00        0.20  

99 64097245597 
จ้างจัดพิมพ์แผ่น Roll up พร้อมตดิตั้ง เพื่อใช้ใน
ราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบรุี 
ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 8,750.00        0.06  

100 64097247806 
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในราชการสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 14,980.00        0.10  
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101 64097271750 
ซื้อวัสดุหลอดไฟ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพืื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 11,128.00        0.07  

102 64097298989 
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการจัดค่าย
เสรมิสร้างทักษะชีวิตไทย ปลุกพลงั kid พิชิตปัญหา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 9,450.00        0.06  

103 64097378587 

จ้างจัดทำเอกสารเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันป้องกันและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเบิกจากแผน
เสรมิสร้างมาตรการความปลอดภยัในสถานศึกษาอย่าง
รอบด้าน ตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety 
School) ภายใต้ ?ระบบดี มภีูมิคุม้กัน ทันเวลา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 9,135.00        0.06  

104 64097379533 
จ้างจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 5,880.00        0.04  

105 64097398924 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 13,888.60        0.09  

106 64097399447 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 5,135.87        0.03  

107 64097401212 
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 3,723.60        0.02  

108 64097401435 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 51,681.00        0.34  

109 64097401635 
จ้างจัดทำกรอบเกียรติบตัิเพื่อใช้ในการประกาศเกียรติ
คุณบัตรของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 18,050.00        0.12  

110 64097503686 
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 41,466.78        0.27  

111 64097721818 
ซื้อซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 21,080.14        0.14  

112 64097722070 
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 3,650.01        0.02  
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113 64097722437 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรรีะยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 26,365.92        0.17  

114 64097784443 
ซื้อค่าวัสดสุำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 6,623.29        0.04  

115 64097785544 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 1,220.01        0.01  

116 64097831971 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 1,994.00        0.01  

117 64087016934 
ซื้อครุภณัฑ์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 40,000.00        0.26  

118 64097227051 
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบ
ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 40,000.00        0.26  

119 64077078396 

ซื้อครุภณัฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 97,200.00        0.64  

120 64097786937 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 925.00        0.01  

121 64097676615 
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 74,300.00        0.49  

122 64097787753 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 2,593.62        0.02  

123 64097841739 
ซื้อคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือควบคุมพัสดุ การ
ตรวจสอบพสัดุและการจำหน่ายพสัดุ คู่มือการจ้าง
ก่อสร้างและการบริหารสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 126,000.00        0.83  

124 64097846919 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 29,878.68        0.20  

125 64097847766 
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 44,121.32        0.29  



ลำดับ
ที ่

เลขที่
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
วิธีการ
จัดหา 

จำนวนเงิน
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ

จำนวน
โครงการ 

126 64067365517 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 123,070.33        0.81  

127 64067367303 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 98,888.33        0.65  

128 64067368656 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 31,066.38        0.20  

129 64087042410 
จ้างค่าซ่อมแซมครุภณัฑ/์บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
ทะเบียน 04.05.017.56 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 15,515.00        0.10  

130 64087321533 
ซื้อยางรถยนตร์าชการ ทะเบียน ขง 4980 ชลบุรี      
มิชลิน ขนาด 215/65/R16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 14,000.00        0.09  

131 64097791073 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

เฉพาะเจาะจง 6,085.01        0.04  

132 64097789352 
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 8,000.00        0.05  

133 64097421340 
ซื้อกระดาษ A4 เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 60,000.00        0.39  

134 64097425478 
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 62,595.00        0.41  

135 64097451180 
จ้างจัดทำเลม่เอกสารสรุปข้อมลูทางการศึกษา DMC 
เพื่้อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบรุี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 16,250.00        0.11  

136 64097499886 
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ในราชการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 106,200.00        0.70  

137 64097501621 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 10,336.20        0.07  

138 64097507147 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 9,951.00        0.07  

139 64097792183 
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

เฉพาะเจาะจง 2,617.49        0.02  

      

  รวมท้ังสิ้น  15,213,637.47 100.00 



 จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการต่างๆ ในระบบ e-GP มีจำนวนทั้งสิ้น 139 โครงการ   รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 15,213,637.47  บาท 

 

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้าง ผลปรากฏว่าจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ                      
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีทั ้งหมด 139 โครงการ โดยการจัดซื ้อจัดจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง                 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องทุกฉบับ   มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด                      
จำนวน 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99 รองลงมาเป็นวิธี คัดเลือก จำนวน  1  โครางการ คิดเป็นร้อยละ 1  เนื่องจาก
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่ตอบสนองการปฏิบัติราชการได้คล่องตัว รวดเร็ว และสะดวกที่สุด ทำให้ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่หนึ่ง 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ด้วยความโปร่งใสและจัดหาพัสดุทันตามความต้องการใช้พัสดุ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ                       
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี ่ยงต่อการบริหารพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีดังนี้ 

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

2. ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่มีความชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะในบางเรื่อง 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด 

  ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังนี ้

1. เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19    
ทำให้การดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการล่าช้า ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้าตามไปด้วย 

2. ปัญหาจากการโยกย้ายบุคลากรด้านการเงิน พัสดุ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดความรู้   ความเข้าใจ    
ในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได ้

3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการปรับเปลี่ยนระบบการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้อง 
ก ับพระราชบ ัญญัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ.2560 และระเบ ียบ
กระทรวงการคลังที ่เกี ่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตั ้งแต่ว ันที ่ 23 สิงหาคม 2560  ปฏิบัติตามหนังสือ
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2564  และ
ปฏิบัติตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ต้อง
ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนของการทำงานใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน 
จึงส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ช้าลง ไม่คล่องตัว 

 

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ และกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน 

2. จัดทำเอกสาร/คู่มือ/แผนผังขั้นตอน การดำเนินงานด้านพัสดุ เผยแพร่แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
3. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพัฒนาและศึกษา ทำความเข้าใจขั้นตอนและแนวทาง   

การปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุฯ 
4. เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรวมถึงการสอบถามเพิ่มเติมความรู้จากผู้เชี ่ยวชาญ  เช่น     

คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
 

 
 


