
สรุปผลการด าเนินการ   จัดซ้ือ   ประจ าเดือน      สิงหาคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
105 วัสดุ 3 รายการ  (แก๊ส) 

ตามโครงการอาหารกลางวัน 
3,230.00 บาท 3,230.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยศ รักสงบ 

3,230.00 บาท 
นายชัยยศ รักสงบ 
3,230.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

105/63 
3 สิงหาคม 2563 

 
106 วัสดุ 65 รายการ ตามโครงการ

จัดซื้อสื่อเรียนการสอน 
(อนุบาล, ม.1-3) 

69,000.00 บาท 69,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

69,000.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

69,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

106/63 
4 สิงหาคม 2563 

บซ.32/63 
107 วัสดุ 15 รายการ ตามโครงการ

ธุรการ 
 

4,000.00 บาท 4,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

4,000.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

4,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

107/63 
5 สิงหาคม 2563 

108 วัสดุ 5 รายการ ตามโครงการ
วันส าคัญ 
 

1,102.00 บาท 1,102.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร
จ ากัด (มหาชน) 
1,102.00 บาท 

บริษัท สยามแมคโคร
จ ากัด (มหาชน) 
1,102.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

108/63 
6 สิงหาคม 2563 

109 วัสดุ 12 รายการ ตามโครงการ
วันส าคัญ 

 

1,424.00 บาท 1,424.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร
จ ากัด (มหาชน) 
1,424.00 บาท 

บริษัท สยามแมคโคร
จ ากัด (มหาชน) 
1,424.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

109/63 
7 สิงหาคม 2563 

110 วัสดุ 10 รายการ ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

9,995.00 บาท 9,995.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เอฟบีที ออฟฟิเชียล 
สโตร์ ระนอง 

9,995.00 บาท 

เอฟบีที ออฟฟิเชียล 
สโตร์ ระนอง 

9,995.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

110/63 
10 สิงหาคม 2563 

บซ.33/63 
111 วัสดุ 5 รายการ ตามโครงการ

วันส าคัญ 
 

804.00 บาท 804.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร
จ ากัด (มหาชน) 
804.00 บาท 

บริษัท สยามแมคโคร
จ ากัด (มหาชน) 
804.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

111/63 
13 สิงหาคม 2563 

112 วัสดุ 2 รายการ  (แก๊ส) 
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

1,900.00 บาท 1,900.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยศ รักสงบ 
1,900.00 บาท 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,900.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

112/63 
13 สิงหาคม 2563 

 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
113 วัสดุ 4 รายการ ตามโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
(ชช.1,ชช.2) 

94,906.00 บาท 94,906.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

94,906.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

94,906.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

113/63 
14 สิงหาคม 2563 

บซ.34/63 
114 วัสดุ 15 รายการ ตามโครงการ

วันส าคัญ 
 

4,203.00 บาท 4,203.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

4,203.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

4,203.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

114/63 
14 สิงหาคม 2563 

115 วัสดุ 20 รายการ ตามโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม

กิจกรรมห้องสมุด 
 

5,000.00 บาท 5,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

5,000.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

5,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

115/63 
19 สิงหาคม 2563 

 

116 วัสดุ 5 รายการ ตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ITA Online) 

2,000.00 บาท 2,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

2,000.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

2,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

116/63 
19 สิงหาคม 2563 

 

117 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

1,000.00 บาท 1,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

1,000.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จ ากัด 

1,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

117/63 
20 สิงหาคม 2563 

 

118 วัสดุการศึกษา (หนังสือ) 29 
รายการ  

ตามโครงการคลินิกหมอภาษา  

7,000.00 บาท 7,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นานมี บุ๊คส์ จ ากัด 
7,000.00 บาท 

บ.นานมี บุ๊คส์ จ ากัด 
7,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

118/63 
25 สิงหาคม 2563 

บซ.35/63 
119 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ

ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่
นักเรียนยากจนพิเศษ 

4,500.00 บาท 4,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ท เฟอร์นิเจอร์ 
4,500.00 บาท 

ร้านสมาร์ท เฟอร์นิเจอร์ 
4,500.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

119/63 
27 สิงหาคม 2563 

 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
120 วัสดุ 5 รายการ ตามโครงการ

ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่
นักเรียนยากจนพิเศษ 

17,240.00 บาท 17,240.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนาภัณฑ์ 
อีเล็คทริค 

17,240.00 บาท 

หจก.พัฒนาภัณฑ์ 
อีเล็คทริค 

17,240.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

120/63 
28 สิงหาคม 2563 

บซ.36/63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ   จัดจ้าง  ประจ าเดือน      สิงหาคม       ประจ าปีงบประมาณ  2563  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื้อ/จ้าง 
60. จ้างซ่อมฝาผนังโรงอาหาร 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 

1,400 
นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 

1,400 
ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

60/2563 
5/08/2563 

61. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น 13-03-054 550 
 

550 
 

เฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมแอนด์
กราฟฟิก 

550 
 

หจก.มายคอมแอนด์
กราฟฟิก 

550 
 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

61/2563 
5/08/2563 

62. จ้างซ่อมหลงัคาอาคารเรียน 6,700 6,700 เฉพาะเจาะจง นายสงัด  สวาทนันท์ 
6,700 

นายสงัด  สวาทนันท์ 
6,700 

ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง 

บจ.22/2563 
62/2563 

17/08/2563 

 
 
 
 



 
 


