
สรุปผลการด าเนินการ   จัดซ้ือ   ประจ าเดือน      มิถุนายน       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
85 วัสดุ 24 รายการ ตามโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

3,212.00 บาท 3,212.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิชัยและบุตร
ก่อสร้าง จํากัด 
3,212.00 บาท 

 

บริษัท พิชัยและบุตร
ก่อสร้าง จํากัด 
3,212.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

85/63 
15 มิถุนายน 2563 

 

86 วัสดุ 6 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

2,552.00 บาท 2,552.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไถ่เชียงระนอง
จํากัด 

2,552.00 บาท 

บริษัท ไถ่เชียงระนอง
จํากัด 

2,552.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

86/63 
16 มิถุนายน 2563 

87 วัสดุ 4 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

2,026.00 บาท 2,026.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

2,026.00 บาท 

หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

2,026.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

87/63 
17 มิถุนายน 2563 

88 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

4,344.00 บาท 4,344.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร
จํากัด (มหาชน) 
4,344.00 บาท 

บริษัท สยามแมคโคร
จํากัด (มหาชน) 
4,344.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

88/63 
17 มิถุนายน 2563 

89 วัสดุ 20 รายการ 
ตามโครงการอนามัยโรงเรียน 

3,390.00 บาท 3,390.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

3,390.00 บาท 

หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

3,390.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

89/63 
18 มิถุนายน 2563 

 
90 วัสดุ 11 รายการ (ต้นไม้) 

ตามบันทึกข้อความขอซื้อวัสดุ
ปรับปรุงและตกแต่งต้นไม้หน้า

อาคารแก้วกัลยา 

1,920.00 บาท 1,920.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางดาฤณี แย้มสะอาด 
(บ้านต้นไม้) 

1,920.00 บาท 

นางดาฤณี แย้มสะอาด 
(บ้านต้นไม้) 

1,920.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

90/63 
22 มิถุนายน 2563 

 

 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
91 วัสดุ 1 รายการ (พรมหญ้า

เทียม) ตามบันทึกข้อความขอ
ซื้อวัสดุปรับปรุงและตกแต่ง
ต้นไม้หน้าอาคารแก้วกัลยา 

499.00 บาท 499.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

499.00 บาท 

หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

499.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

91/63 
22 มิถุนายน 2563 

92 วัสดุ 4 รายการ 
ตามบันทึกข้อความขอซื้อวัสดุ

งานอาหารกลางวัน 

1,383.00 บาท 1,383.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

1,383.00 บาท 

หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

1,383.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

92/63 
23 มิถุนายน 2563 

93 วัสดุ 4 รายการ 
ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน

การสอน 

4,000.00 บาท 4,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.มายคอมแอนด์
กราฟฟิก 

4,000.00 บาท 

หจก.มายคอมแอนด์
กราฟฟิก 

4,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

93/63 
25 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ   จัดจ้าง  ประจ าเดือน      มิถุนายน       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
48. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น ห้อง ป.1 400 400 เฉพาะเจาะจง NTS SERVIC 

E400 
NTS SERVIC 

E400 
ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

48/2563 
08/06/2563 

49. จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง เจริญกิจการ 
1,320 

เจริญกิจการ 
1,320 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

49/2563 
21/06/2563 

50. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ่อนํ้า
บาดาล 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  ศรีสวัสด์ิ 
14,000 

นายมานพ  ศรีสวัสด์ิ 
14,000 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.19/2563 
50/2563 

22/06/2563 
51. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคา

อาคารเรียน หลังคาโรงอาหาร 
หลังคาห้องนํ้า โรงเรียนบ้าน
ทุ่งหงาว 

13,120 13,120 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  เผือกเจริญ 
13,120 

นายสมศักด์ิ  เผือกเจริญ 
13,120 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.20/2563 
51/2563 

22/06/2563 

52. จ้างทําป้ายไวนิล 4,450 4,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส พริ้นต้ิง 
จํากัด 
4,450 

บริษัท พี.เอส พริ้นต้ิง 
จํากัด 
4,450 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

52/2563 
22/06/2563 

53. จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองนํ้า 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภักดีเครื่องเย็น 
13,000 

ร้านภักดีเครื่องเย็น 
13,000 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.21/2563 
53/2563 

22/06/2563 
54. จ้างทําป้ายไวนิล 1,830 1,830 เฉพาะเจาะจง ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 

1,830 
ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 

1,830 
ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดในกฏ

กระทรวง 

54/2563 
26/06/2563 

 


