
สรุปผลการด าเนินการ   จัดซ้ือ   ประจ าเดือน      กรกฎาคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
94 วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อวัสดุงานอาหาร
กลางวัน 

2,850.00 บาท 2,850.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จ ากัด 
2,850.00 บาท 

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จ ากัด 
2,850.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

94/63 
2 กรกฎาคม  2563 

95 วัสดุ 10 รายการ ตามโครงการ
พัฒนาปรับปรุงและจัดซื้อ
อุปกรณ์ ICT 

97,800.00 บาท 97,800.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมแอนด์
กราฟฟิก 

97,800.00 บาท 

หจก.มายคอมแอนด์
กราฟฟิก 

97,800.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

95/63 
2 กรกฎาคม 2563 

บซ.25/63 
96 วัสดุ 2 รายการ (แผ่นชะลอ

ความเร็ว) ตามบันทึกข้อความ
ขอซื้อ 

7,062.00 บาท 7,062.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส เค โพลีเมอร์ 
จ ากัด 

7,062.00 บาท 

บ.เอส เค โพลีเมอร์ 
จ ากัด 

7,062.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

96/63 
2 กรกฎาคม 2563 

บซ.26/63 
97 วัสดุ 2 รายการ (ไม้กวาด) 

ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน 

5,728.00 บาท 5,728.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณี ศรีเมือง 
5,728.00 บาท 

นางสาวสุวรรณี ศรีเมือง 
5,728.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

97/63 
3 กรกฎาคม 2563 

บซ.27/63 
98 วัสดุ 2 รายการ (กล่องข้าว

,ตะกร้า) ตามบันทึกข้อความขอ
ซื้อ  

14,540.00 บาท 14,540.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

14,540.00 บาท 

หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม 
พลาซ่า 

14,540.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

98/63 
3 กรกฎาคม 2563 

บซ.28/63 
99 วัสดุ 5 รายการ  ตามโครงการ

วิทยาศาสตร์ก้าวไกล 
4,100.00 บาท 4,100.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์

แอนด์เซอร์วิส 
4,100.00 บาท 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
4,100.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

99/63 
8 กรกฎาคม 2563 

 
100 วัสดุ 10 รายการ ตามโครงการ

งานธุรการ 
7,470.00 บาท 7,470.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมแอนด์

กราฟฟิก 
7,470.00 บาท 

หจก.มายคอมแอนด์
กราฟฟิก 

7,470.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

100/63 
15 กรกฎาคม  2563 

บซ.29/63 
 
 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
101 วัสดุ 12 รายการตามโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
(ป.1-3) 

9,720.00 บาท 9,720.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมแอนด์
กราฟฟิก 

9,720.00 บาท 

หจก.มายคอมแอนด์
กราฟฟิก 

9,720.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

101/63 
21 กรกฎาคม 2563 

บซ.30/63 
102 วัสดุ 18 รายการ ตามโครงการ

เรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ
แบบเรียน) ครั้งที่ 2 

36,607.00 บาท 36,607.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

36,607.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

36,607.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

102/63 
22 กรกฎาคม 2563 

บซ.31/63 
103 วัสดุ 3 รายการ  ตามโครงการ

อาหารกลางวัน 
846.00 บาท 846.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร

จ ากัด (มหาชน) 
846.00 บาท 

บริษัท สยามแมคโคร
จ ากัด (มหาชน) 
846.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

103/63 
29 กรกฎาคม 2563 

บซ.31/63 
104 วัสดุ 1 รายการ  ตามโครงการ

วันส าคัญ (พานพุ่ม) 
850.00 บาท 850.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภักดีสังฆภัณฑ์ 

850.00 บาท 
ร้านภักดีสังฆภัณฑ์ 

850.00 บาท 
ไม่เกินวงเงินที่

ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

104/63 
30 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ   จัดจ้าง  ประจ าเดือน      กรกฎาคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
55. จ้างท าป้ายไวนิลห้องพลศึกษา

และโรงอาหาร 
2,010 2,010 เฉพาะเจาะจง ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 

2,010 
ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 

2,010 
ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

55/2563 
2/07/2563 

56. จ้างท าป้ายไวนิลห้อง
คอมพิวเตอร์ 

1,425 1,425 เฉพาะเจาะจง ร้านแร่นองกราฟฟิกส์ 
1,425 

ร้านแร่นองกราฟฟิกส์ 
1,425 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

56/2563 
2/07/2563 

57. จ้างท าป้ายไวนิลห้อง ป.2/1 
และป้ายห้ามสูบบุหรี ่

1,280 1,280 เฉพาะเจาะจง ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 
1,280 

ร้านมิวมาร์คดีไซน์ 
1,280 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

57/2563 
23/07/2563 

58. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์  
ทง. 13-01-032 

400 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 
400 

บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 
400 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

58/2563 
31/07/2563 

59. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
13-01-104 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
1,500 

หจก.ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
1,500 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

59/2563 
31/07/2563 

 



 
 


