
สรุปผลการด าเนินการ  จัดซ้ือ   ประจ าเดือน      มีนาคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
61 วัสดุ 87 รายการ ตามโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนช่วง
ชั้น 2 

41,155.00 บาท 41,155.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

41,155.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

41,155.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

61/63 
2 มีนาคม2563 

บซ.18/63 
62 วัสดุ 1 รายการ (ของที่ระลึก

มัธยม) ตามโครงการปัจฉิม
นิเทศ 

3,145.00 บาท 3,145.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านห้องสมุดของช าร่วย
ถุงผ้า 

3,145.00 บาท 

ร้านห้องสมุดของช าร่วย
ถุงผ้า 

3,145.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

62/63 
3 มีนาคม 2563 

63 วัสดุ 1 รายการ (ของที่ระลึก
ประถม) ตามโครงการปจัฉิม
นิเทศ 

4,435.00 บาท 4,435.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเซอร์ไพรส์ไอเดีย 
4,435.00 บาท 

ร้านเซอร์ไพรส์ไอเดีย 
4,435.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

63/63 
4 มีนาคม 2563 

64 วัสดุ 2 รายการ (แก๊ส) ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

2,700.00 บาท 2,700.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยศ รักสงบ 
2,700.00 บาท 

นายชัยยศ รักสงบ 
2,700.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

64/63 
5 มีนาคม 2563 

65 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

780.00 บาท 780.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านระนองอะลูมิเนียม 
780.00 บาท 

ร้านระนองอะลูมิเนียม 
780.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

65/63 
5 มีนาคม 2563 

66 วัสดุ 1 รายการ (เก้าอี้
ส านักงาน 2 ตัว) ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

3,800.00 บาท 3,800.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อุดมพรเฟอร์นิเจอร์ 2 
จ ากัด 

3,800.00 บาท 

บ.อุดมพรเฟอร์นิเจอร์ 2 
จ ากัด 

3,800.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

66/63 
6 มีนาคม 2563 

67 วัสดุ 4 รายการ ตามโครงการ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนช่วง
ชั้น 2 

1,800.00 บาท 1,800.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มายคอม แอนด์ 
กราฟฟิก 

1,800.00 บาท 

หจก.มายคอม แอนด์ 
กราฟฟิก 

1,800.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

67/63 
9 มีนาคม 2563 

68 วัสดุ 1 รายการ (เครื่องดูดฝุ่น) 
ตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 

2,990.00 บาท 2,990.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เสียงโตเกียว จ ากัด 
2,990.00 บาท 

บ. เสียงโตเกียว จ ากัด 
2,990.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

68/63 
10 มีนาคม 2563 

 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
69 วัสดุ 1 รายการ (กระจก) 

ตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
4,500.00 บาท 4,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านระนองอะลูมิเนียม 

4,500.00 บาท 
ร้านระนองอะลูมิเนียม 

4,500.00 บาท 
ไม่เกินวงเงินที่

ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

69/63 
12 มีนาคม 2563 

70 วัสดุ 1 รายการ (หมึกพิมพ์) 
ตามโครงการพัฒนางานและ

บริหารจัดการงานฝ่าย
งบประมาณ 

2,190.00 บาท 2,190.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พี เค ค๊อปปี้
เซอร์วิส 

2,190.00 บาท 

ร้านเอ็ม พี เค ค๊อปปี้
เซอร์วิส 

2,190.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

70/63 
16 มีนาคม 2563 

71 วัสดุ 345 รายการ (หนังสือ
เสริม) 

 

164,637.00 บาท 164,637.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อักษร อินสไปร์ จ ากัด 
164,637.00 บาท 

บ.อักษร อินสไปร์ จ ากัด 
164,637.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

71/63 
17 มีนาคม 2563 

บซ.19/63 
72 วัสดุ 6 รายการ (อุปกรณ์ห้อง

วิทยาศาสตร์) ตามโครงการ
ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 

(ประถม) 

8,469.90 บาท 8,469.90 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น 
ซัพพลายส์ จ ากัด 
8,469.90 บาท 

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

72/63 
18 มีนาคม 2563 

บซ.20/63 
 

73 วัสดุ 6 รายการ ตามโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 

1,932.00 บาท 1,932.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

1,932.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

1,932.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

73/63 
19 มีนาคม 2563 

74 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
วันส าคัญ 

1,340.00 บาท 1,340.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

1,340.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

1,340.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

74/63 
23 มีนาคม 2563 

75 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ ช่วง
ชั้นที่ 2 

3,000.00 บาท 3,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

3,000.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

3,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

75/63 
24 มีนาคม 2563 

76 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน (ช่วงชั้นที่ 2) 

5,400.00 บาท 5,400.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

5,400.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

5,400.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

76/63 
25 มีนาคม 2563 

บซ.21/63 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
77 วัสดุ 17 รายการ ตามโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนช่วง
ชั้น 2  

(ครูจารึก ครูณัฏฐ์พิชา) 

7,320.00 บาท 7,320.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

7,320.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

7,320.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

77/63 
27 มีนาคม 2563 

บซ.22/63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ  จัดจ้าง  ประจ าเดือน      มีนาคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
41. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
36,625 36,625 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  เผือกเจริญ 

36,625 
นายสมศักด์ิ  เผือกเจริญ 

36,625 
ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.16/2563 
41/2563 

19/03/2563 
 

 
 
 
 
 
 
 


