
สรุปผลการด าเนินการ   จัดซ้ือ  ประจ าเดือน      กุมภาพันธ์       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
50 วัสดุ 2 รายการ (แก๊ส) 

ตามโครงการอาหารกลางวัน 
1,800.00 บาท 1,800.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยศ รักสง 

1,800.00 บาท 
นายชัยยศ รักสงบ 
1,800.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

50/63 
5 กุมภาพันธ์ 2563 

 
51 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ 

Open House (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

696.00 บาท 696.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

696.00 บาท 

หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

696.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

51/63 
5 กุมภาพันธ์ 2563 

52 วัสดุ 4 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

1,055.00 บาท 1,055.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิชัยและบุตรก่อสร้าง 
จํากัด  

1,055.00 บาท 

บ.พิชัยและบุตรก่อสร้าง 
จํากัด  

1,055.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

52/63 
10 กุมภาพันธ์ 2563 

53 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

4,860.00 บาท 4,860.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเขาพางบล็อค
ประสาน 

4,860.00 บาท 

ร้านเขาพางบล็อค
ประสาน 

4,860.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

53/63 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

54 วัสดุ 12 รายการ ตามโครงการ 
Open House (กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน) 

1,802.00 บาท 1,802.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัทสรณ ์
1,802.00 บาท 

ร้านณัทสรณ ์
1,802.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

54/63 
12 กุมภาพันธ์ 2563 

55 วัสดุ 2 รายการ (โต๊ะประชุม
และผ้าม่าน) ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

โรงเรียน  

18,669.00 บาท 18,669.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน) 

สาขาชุมพร 
18,669.00 บาท 

บ.โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน) 

สาขาชุมพร 
18,669.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

55/63 
17 กุมภาพันธ์ 2563 

บซ.13/63 
 

56 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 

56/63 
20 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
57 วัสดุ 53 รายการ ตามโครงการ

พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (มัธยม) 

50,000 บาท 50,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 
50,000 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 
50,000 บาท 

 57/63 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

บซ.14/63 
58 วัสดุ 18 รายการ ตามโครงการ

จัดหาสื่อและผลิตสื่อห้องเรียน
คุณภาพเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

28,735.00 บาท 28,735.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

28,735.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

28,735.00 บาท 

 58/63 
24 กุมภาพันธ์ 2563 

บซ.15/63 
59 วัสดุ 1 รายการ (พรม) ตาม

โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน  

7,960.00 บาท 7,960.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน) 

สาขาชุมพร 
7,960.00 บาท 

บ.โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน) 

สาขาชุมพร 
7,960.00 บาท 

 59/63 
26 กุมภาพันธ์ 2563 

บซ.16/63 
 

60 วัสดุ 29 รายการ ตามโครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ระดับปฐมวัย 

12,488.00 บาท 12,488.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

12,488.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

12,488.00 บาท 

 60/63 
27 กุมภาพันธ์ 2563 

บซ.17/63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ  จัดจ้าง  ประจ าเดือน      กุมภาพันธ์       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
32. จ้างเหมาติดต้ังระบบเครือข่าย 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยคอมพิวเตอร์

แอนด์เซอร์วิส 
2,800 

หจก.ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

2,800 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

32/2563 
3/02/2563 

33. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
1,100 

วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
1,100 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

33/2563 
3/02/2563 

34. จ้างทําป้ายไวนิล ห้องอนุบาล 
ลูกเสือช่วงชั้นที่ 1 และรับ
สมัครนักเรียน 

3,960 3,960 เฉพาะเจาะจง ร้านมิวมาร์คดีไซน์3,960 ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 
3,960 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

34/2563 
6/02/2563 

35. จ้างเหมารถสองแถว ทัศน
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วง
ชั้นที่ 3 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศุภรัตน
กิตติกุล 
4,000 

นายยงยุทธ  ศุภรัตน
กิตติกุล 
4,000 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

35/2563 
12/02/2563 

36. จ้างทําป้ายไวนิลงานเปิดโลกวัน
วิชาการ เปิดบ้านแห่งการ
เรียนรู้ 

4,035 4,035 เฉพาะเจาะจง แร่นองกร๊าฟฟิกส์  
4,035 

แร่นองกร๊าฟฟิกส์ 
4,035 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

36/2563 
12/02/2563 

37. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น ทง.13-03-
403 

500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ที.
คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซับ

พลาย 
500 

หจก.เอ็น.ที.
คอมพิวเตอร์ แอนด์  

ซับพลาย 
500 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

37/2563 
12/02/2563 

38. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ห้อง ป. 
1/1 

890 890 เฉพาะเจาะจง วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
890 

วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
890 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

38/2563 
24/02/2563 

 
 
 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
39. จ้างซ่อมโทรทศัน์ อ.2/1 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง บี อ ี

2,600 
บี อ ี

2,600 
ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

39/2563 
26/02/2563 

40. จ้างซ่อมที่วี คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้น 

9,485 9,485 เฉพาะเจาะจง ระนองออนไลน์ 
9,485 

ระนองออนไลน์ 
9,485 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.15/2563 
40/2563 

23/02/2563 
 


