
สรุปผลการด าเนินการ  จัดซ้ือ  ประจ าเดือน      มกราคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
40 วัสดุ 2 รายการ (แก๊ส) ตาม

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

1,800.00 บาท 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,800.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

40/63  
3 มกราคม 2563 

41 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ระดับปฐมวัย 

4,317.00 บาท 
 

4,317.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

4,317.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

4,317.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

41/63 
3 มกราคม 2563 

 
42 วัสดุ 10 รายการ ตามโครงการ

แข่งขันวิชาการ 
3,200.00 บาท 3,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ

เครื่องเขียน 
3,200.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

3,200.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

42/63 
7 มกราคม 2563 

 
43 วัสดุ 1 รายการ (เครื่องปริ้น) 

ตามโครงการพัฒนาซ่อมแซม 
ปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์
ระบบ ICT ยุค 4.0 

3,990.00 บาท 3,990.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทียนหยุ่น  
(นายวีระศักด์ิ อุณหศิริกุล) 

3,990.00 บาท 

ร้านเทียนหยุ่น  
(นายวีระศักด์ิ อุณหศิริกุล) 

3,990.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

43/63 
13 มกราคม 2563 

 

44 วัสดุ (ดนตรี) 2 รายการ ตาม
บันทึกข้อความขอซื้อ 

2,160.00 บาท 2,160.00 บาท 
 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน JEAB MUSIC 
2,160.00 บาท 

ร้าน JEAB MUSIC 
2,160.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

44/63 
15 มกราคม 2563 

45 วัสดุ 9 รายการ (หมึกพิมพ์) 
ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ วิชาภาษาไทยและ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.1-3 

3,990.00 บาท 3,990.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทียนหยุ่น  
(นายวีระศักด์ิ อุณหศิริกุล) 

3,990.00 บาท 

ร้านเทียนหยุ่น  
(นายวีระศักด์ิ อุณหศิริกุล) 

3,990.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

45/63 
20 มกราคม 2563 

46 วัสดุการศึกษา 11 รายการ 
ตามโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

7,345.00 บาท 7,345.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

7,345.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

7,345.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

46/63 
21 มกราคม 2563บซ.

12/63 

 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
47 วัสดุ 2 รายการ (ดนตรี) ตาม

บันทึกข้อความขอซื้อ 
2,160.00 บาท 2,160.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน Jeab Music 

2,160.00 บาท 
ร้าน Jeab Music 
2,160.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

47/63 
24 มกราคม 2563 

48 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
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

48/63 
27 มกราคม 2563 

49 วัสดุ 14 รายการ (ยา) 
ตามโครงการอนามัยโรงเรียน 

4,995.00 บาท 
 

4,995.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชาวัยเจริญโอสถ 
4,995.00 บาท 

ร้านเชาวัยเจริญโอสถ 
4,995.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

49/63 
28 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ   จัดจ้าง  ประจ าเดือน      มกราคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
25. จ้างเหมาท าตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา 2,410 2,410 เฉพาะเจาะจง นายคอรูอัมรัน  เจ๊ะแว 

2,410 
นายคอรูอัมรัน เจ๊ะแว 

2,410 
ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

25/2563 
2/01/2563 

26. จ้างเหมารถสองแถว ศึกษา
แหล่งเรียนรู้สถานีวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาชายฝั่งอันดามัน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  แปะซวด 
7,500 

นายจรัญ  แปะซวด 
7,500 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.09/2563 
26/2563 

08/01/2563 
27. จ้างเหมารถสองแถว ศึกษา

แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด
ระนอง 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  เกียงเตียด 
6,000 

นายอนันต์ เกียงเตียด 
6,000 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.10/2563 
27/2563 

10/01/2563 
28. จ้างเหมาทาสีรั้วโรงเรียนบ้าน

ทุ่งหงาว 
22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ 

ว22,000 
นายเลอศักด์ิ ทัดแก้ว 

22,000 
ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.11/2563 
28/2563 

17/01/2563 
29. จ้างบริการเหมารถสองแถวรับ 

ส่งนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี ท่ีโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 38 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศุภรัตน
กิตติกุล 
6,000 

นายยงยุทธ ศุภรัตนกิตติ
กุล 

6,000 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.12/2563 
29/2563 

20/01/2563 

30. จ้างบริการเหมารถสองแถวรับ 
ส่งนักเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในจังหวัดระนอง 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายหวล  ตะโฉ 
6,000 

นายหวล  ตะโฉ 
6,000 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.13/2563 
30/2563 

28/01/2563 
31. จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ

สองชั้น โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา 

48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธ์ิ  กรมโยธา 
48,000 

นายเอกสิทธ์ิ  กรมโยธา 
48,000 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.14/2563 
31/2563 

28/01/2563 

 


