
สรุปผลการด าเนินการ   จัดซ้ือ  ประจ าเดือน      ธันวาคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
22 วัสดุการศึกษา 10 รายการ 

ตามโครงการกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน 

7,590.00 บาท 7,590.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอฟบีที ออฟฟิเชียล 
สโตร์ ระนอง 

7,590.00 บาท 

ร้านเอฟบีที ออฟฟิเชียล 
สโตร์ ระนอง 

7,590.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

22/63 
2 ธันวาคม 2562 

บซ.5/63 
23 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
6,520.00 บาท 6,520.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิชัยและบุตรก่อสร้าง 

จํากัด 
6,520.00 บาท 

บ.พิชัยและบุตรก่อสร้าง 
จํากัด 

6,520.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

23/63 
6 ธันวาคม 2562 

บซ.6/63 
24 วัสดุการศึกษา 6 รายการ 

ตามโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

590.00 บาท 590.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธูปเทียนทอง 
590.00 บาท 

ร้านธูปเทียนทอง 
590.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

24/63 
9 ธันวาคม 2562 

 
25 วัสดุการศึกษา 7 รายการ 

ตามโครงการกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน “ทุ่งหงาวเกมส์” 

2,750.00 บาท 2,750.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มานิตย์รวมภัณฑ์ 
2,750.00 บาท 

หจก.มานิตย์รวมภัณฑ์ 
2,750.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

25/63 
9 ธันวาคม 2562 

26 วัสดุ 2 รายการ (แก๊ส) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

1,800.00 บาท 1,800.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยศ รักสงบ 
1,800.00 บาท 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,800.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

26/63 
11 ธันวาคม 2562 

27 วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(ป.1-3) จํานวน 2 รายการ 
ตามโครงการ โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทยา
ศาสตร ์

37,000.00 บาท 37,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

37,000.00 บาท 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

37,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

27/63 
13 ธันวาคม 2562 

บซ.7/63 
 

28 วัสดุการศึกษา 2 รายการ 
ตามโครงการกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน “ทุ่งหงาวเกมส์” 

980.00 บาท 980.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชัย คิดเป็น 
980.00 บาท 

นายวิชัย คิดเป็น 
980.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

28/63 
16 ธันวาคม 2562 

 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
29 วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(มัธยม) จํานวน 7 รายการ ตาม
โครงการสื่อ ICT 

67,200.00 บาท 67,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

67,200.00 บาท 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

67,200.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

29/63 
17 ธันวาคม 2562  

บซ.8/63 
30 วัสดุการศึกษา 2 รายการ 

ตามโครงการกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน “ทุ่งหงาวเกมส์” 

2,300.00 บาท 2,300.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน PK Sport 
2,300.00 บาท 

ร้าน PK Sport 
2,300.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

30/63 
18 ธันวาคม 2562  

 
31 วัสดุ 68 รายการ ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ 
35,275.00 บาท 35,275.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ

เครื่องเขียน 
35,275.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

35,275.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

31/63 
19 ธันวาคม 2562 

บซ.9/63 
32 วัสดุการศึกษา 3 รายการ 

ตามโครงการกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน “ทุ่งหงาวเกมส์” 

1,785.00 บาท 1,785.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แสงระวีไพ 
1,785.00 บาท 

หจก. แสงระวีไพ 
1,785.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

32/63 
20 ธันวาคม 2562 

33 วัสดุการศึกษา 2 รายการ 
ตามโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

500.00 บาท 500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

500.00 บาท 

หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

500.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

33/63 
23 ธันวาคม 2562 

34 วัสดุการศึกษา 2 รายการ 
ตามโครงการซ่อมแซมปรับปรงุ
และซื้อสื่อ อุปกรณ์ ICT (ช่วง
ชั้นที่ 1) 

597.00 บาท 597.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

597.00 บาท 
 

หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

597.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

34/63 
23 ธันวาคม 2562 

35 วัสดุ 11 รายการ ตามโครงการ
กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
“ทุ่งหงาวเกมส์” 

2,520.00 บาท 2,520.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายสํารวย เครือสนิท 
2,520.00 บาท 

นายสํารวย เครือสนิท 
2,520.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

35/63 
24 ธันวาคม 2562 

 
36 วัสดุ 3 รายการ (ผลไม้และ

ขนม) ตามโครงการกจิกรรม
กีฬาสีภายใน “ทุ่งหงาวเกมส์” 
 

2,520.00 บาท 2,520.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางชานิดา โรมรินทร์ 
4,800.00 บาท 

นางชานิดา โรมรินทร์ 
4,800.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

36/63 
24 ธันวาคม 2562 

 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
37 วัสดุ 5 รายการ (นํ้าและ

นํ้าแข็ง) ตามโครงการกจิกรรม
กีฬาสีภายใน “ทุ่งหงาวเกมส์” 

4,718.00 บาท 4,718.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์พัฒน์ ศุภรัตน
กิตติกุล 

4,718.00 บาท 

นายพงศ์พัฒน์ ศุภรัตน
กิตติกุล 

4,718.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

37/63 
24 ธันวาคม 2562 

 
38 วัสดุ 7 รายการ ตามโครงการ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
“ทุ่งหงาวเกมส์” 

6,070.00 บาท 6,070.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

6,070.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

6,070.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

38/63 
25 ธันวาคม 2562 

บซ.10/63 
39 วัสดุ (พัดลม 6 ตัว) จํานวน 1 

รายการ ตามโครงการ
เสริมสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียน 

11,340.00บาท 11,340.00บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ นรสิงห์ 
11,340.00บาท 

นายสุรัตน์ นรสิงห์ 
11,340.00บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

39/63 
26 ธันวาคม 2562 

บซ.11/63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ   จัดจ้าง  ประจ าเดือน      ธันวาคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
13. จ้างทําตู้กระจกอลูมิเนียม ห้อง

นาฎศิลป ์
10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  ดํารงกิจ 

10,000 
นายอดุลย์  ดํารงกิจ 

10,000 
ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.06/2563 
13/2563 

4/12/2562 
14. จ้างบริการเหมารถสองแถวรับ 

ส่งนักเรียนไปช่วงชั้นที่ 1 ไป
ทัศนศึกษา 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  แปะซวด 
9,000 

นายจรัญ  แปะซวด 
9,000 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.07/2563 
14/2563 

4/12/2562 
15. จ้างทําป้ายไวนิลห้ามสูบบุหรี่ใน

โรงเรียน 
260 260 เฉพาะเจาะจง ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 

260 
ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 

260 
ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

15/2563 
4/12/2562 

16. ซ่อมสายไฟหอพระ และซ่อม
ลําโพง 

710 710 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
710 

นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
710 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

16/2563 
4/12/2562 

17. จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง วี เอส ซาวด์ 
1,100 

วี เอส ซาวด์ 
1,100 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

17/2563 
6/12/2562 

18. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง
ธุรการ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
1,500 

วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
1,500 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

18/2563 
6/12/2562 

19. จ้างทําป้ายไวนิลตราโรงเรียน
บ้านทุ่งหงาว 

520 520 เฉพาะเจาะจง ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 
520 

ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 
520 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

19/2563 
16/12/2562 

20. จ้างเหมารถตู้ไปแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกอรุช  ชูนินทร์ 
9,000 

นายเอกอรุช  ชูนินทร์ 
9,000 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.08/2563 
20/2563 

18/12/2562 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
21. จ้างทําป้ายไวนิลข้ันตอนการใช้

บริการสนามหญ้าเทียม
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

760 760 เฉพาะเจาะจง ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 
760 

ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 
760 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

21/2563 
23/12/2562 

22. จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟ ห้อง
พลศึกษา 

790 790 เฉพาะเจาะจง ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
790 

ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
790 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

22/2563 
23/12/2562 

23. จ้างเหมาบริการเช่าชุดการ
แสดงพิธีเปิดสนาม 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร้านหญิง ก. กล้วย 
2,400 

ร้านหญิง ก. กล้วย 
2,400 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

23/2563 
23/12/2562 

24. จ้างเหมาบริการแต่งหน้าและ
เช่าชุดดรัมเมเยอร์ ท้ัง 4 สี 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านหญิง ก. กล้วย 
6,000 

ร้านหญิง ก. กล้วย 
6,000 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.09/2563 
24/2563 

25/12/2562 

 
 
 
 

 
 



 
 


