
 
สรุปผลการด าเนินการ  จัดซ้ือ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะสู ่
ความเป็นเลิศ 

22,200.00 บาท 22,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพีโมเม 
22,200.00 บาท 

ร้านพีโมเม 
22,200.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

1/62 
7 พฤศจิกายน 61 

บซ. 1/61 
 

2 
 
 

วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ 

1,000.00 บาท 1,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านต๋ีเล็กไม้ประดับ 
1,000.00 บาท 

ร้านต๋ีเล็กไม้ประดับ 
1,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

2/62 
9 พฤศจิกายน 61 

3 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ชั้น 
ป.1-3 

3,780.00 บาท 3,780.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน เอ็ม พี เค 
ค๊อปปี้เซอร์วิส 
3,780.00 บาท 

ร้าน เอ็ม พี เค 
ค๊อปปี้เซอร์วิส 
3,780.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

3/62 
9 พฤศจิกายน 61 

4 วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ(โครงการอาหาร
กลางวัน) 

3,278.00 บาท 3,278.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
3,278.00 บาท 

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
3,278.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

4/62 
12 พฤศจิกายน 61 

 
5 วัสดุ 6 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อ(โครงการอาหาร
กลางวัน) 

886.00 บาท 886.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ.สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

886.00 บาท 

บ.สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

886.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

5/62 
12 พฤศจิกายน 61 

6 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ชั้น 
ป.1-3 

62,120.00 บาท 62,120.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จํากัด 

62,120.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จํากัด 

62,120.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

6/62 
14 พฤศจิกายน 61 

บซ. 2/62 
7 วัสดุ 69 รายการ ตามโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ชั้น 
ป.4-6 

50,280.00 บาท 50,280.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จํากัด 

50,280.00 บาท 

บ.วัฒนาพานิช (1960) 
จํากัด 

50,280.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

7/62 
19 พฤศจิกายน 61 

บซ. 3/62 
 

 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

8 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
แข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ 

1,200.00 บาท 1,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านทรงศลิป ์
1,200.00 บาท 

ร้านทรงศลิป ์
1,200.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

8/62 
22 พฤศจิกายน 61 

 
9 วัสดุ 1 รายการ ตามกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน (พวงมาลา) 
1,000.00 บาท 1,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้านแขก 

1,000.00 บาท 
ร้านแขก 

1,000.00 บาท 
ไม่เกินวงเงินที่

กําหนดใน
กฎกระทรวง 

9/62 
22 พฤศจิกายน 61 

 
10 วัสดุ 7 รายการ  

ตามบันทึกข้อความขอซื้อวัสดุ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ) 

1,859.00 บาท 
 

1,859.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแหลมทอง 
1,859.00 บาท 

 

ร้านแหลมทอง 
1,859.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

10/62 
23 พฤศจิกายน 61 

11 วัสดุ 14 รายการ ตามโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 

5,000.00 บาท 5,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

5,000.00 บาท 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

5,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

11/62 
27 พฤศจิกายน 61 

บซ. 4/62 
12 
 

วัสดุ 2 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ (แก๊ส) 

1,770.00 บาท 
 

1,770.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

12/62 
4 ธันวาคม 61 

 
13 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ ป.1-3 

550.00 บาท 550.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสื่อทํามือครูแอน  
(นางสาวสายฝน ไหมม่วง) 

550.00 บาท 

ร้านสื่อทํามือครูแอน  
(นางสาวสายฝน ไหมม่วง) 

550.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

13/62 
6 ธันวาคม 61 

 

14 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ์

320.00 บาท 320.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านสื่อการสอนคณิต
น่ารัก  

(นางรัตนาภรณ์ ศรีโยธา) 
320.00 บาท 

ร้านสื่อการสอนคณิต
น่ารัก 

(นางรัตนาภรณ์ ศรีโยธา) 
320.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

14/62 
6 ธันวาคม 2561 

 

15 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 
(หัวเตาแก๊ส) 

3,030.00 บาท 3,030.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านโอภาสแก๊ส 
3,030.00 บาท 

ร้านโอภาสแก๊ส 
3,030.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

15/62 
14 ธันวาคม 2561 

 

 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

16 วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ (Media 
Converter 4 ตัว) 

9,000.00 บาท 
 

9,000.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ระนองออนไลน์ 
9,000.00 บาท 

 

หจก. ระนองออนไลน์ 
9,000.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

16/62 
17 ธันวาคม 2561 

บซ. 5/62 
17 วัสดุ 4 รายการ ตามโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ์

2,130.00 บาท 
 

2,130.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

2,130.00 บาท 
 

หจก.ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

2,130.00 บาท 
 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

17/62 
17 ธันวาคม 2561 

 

18 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ ตาม
บันทึกข้อความขอซื้อ  
(เครื่องปริ้น) ป.3/2  

4,290.00 บาท  4,290.00 บาท  วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ระนองออนไลน์ 
4,290.00 บาท  

หจก. ระนองออนไลน์ 
4,290.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

18/62 
20 ธันวาคม 2561 

19 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ 
English for kid  

1,700.00 บาท 
 

1,700.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านคลังวิทยา 
1,700.00 บาท 

 

ร้านคลังวิทยา 
1,700.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

19/62 
20 ธันวาคม 2561 

 
20 
 

วัสดุ 2 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ (แก๊ส) 

1,770.00 บาท 
 

1,770.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

20/62 
21 ธันวาคม 2561 

 
21 วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อ (ไม้กวาด) 
600.00 บาท 

 
600.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นางพัสรี เทิงสูงเนิน 

600.00 บาท 
 

นางพัสรี เทิงสูงเนิน 
600.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

21/62 
21 ธันวาคม 2561 

 
22 วัสดุ 2 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อ (แก๊ส) 
1,770.00 บาท 1,770.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

22/62 
10 มกราคม 2562 

23 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ 
English for kid 

1,300.00 บาท 
 

1,300.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแบ่งปันสื่อการ
เรียนรู้ By Kru Netto 

1,300.00 บาท 

ร้านแบ่งปันสื่อการ
เรียนรู้ By Kru Netto 

1,300.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

23/62 
11 มกราคม 2562 

 

 
 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

24 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลม
สําหรับห้องสหกรณโ์รงเรียน  

24,880.00 บาท 
 

24,880.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสราวุฒิ สมคิด  
(ก๊อตแอร์ เซอร์วิส) 
24,880.00 บาท 

นายสราวุฒิ สมคิด  
(ก๊อตแอร์ เซอร์วิส) 
24,880.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

24/62 
17 มกราคม 2562 

25 วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ (แก๊ส) 

2,700.00 บาท 
 

2,700.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
2,700.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
2,700.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

25/62 
17 มกราคม 2562 

 
26 วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก

ข้อความข้อซื้อ (ชุดโต๊ะเก้าอี้ม้า
น่ังสนาม จํานวน 12 ชุด) 

38,400.00 บาท 
 

38,400.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านอรุณทรายประดับ 
38,400.00 บาท 

 

ร้านอรุณทรายประดับ 
38,400.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

26/62 
บซ. 6/62 

23 มกราคม 2562 
27 วัสดุ 2 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อ (แก๊ส) 
1,770.00 บาท 1,770.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายชัยยศ รักสงบ 

1,770.00 บาท 
 

นายชัยยศ รักสงบ 

1,770.00 บาท 
 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

27/62 
31 มกราคม 2562 

 
28 
 

วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ (กระดานไวท์
บอร์ด ห้องสังคมมัธยม) 

2,500.00 บาท 
 

2,500.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

2,500.00 บาท 
 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

2,500.00 บาท 
 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

28/62 
6 กุมภาพันธ์ 2562 

 

29 วัสดุ 5 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(สําหรับติดต้ังระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต) 

720.00 บาท 720.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านตะวันการค้า 
720.00 บาท 

 

ร้านตะวันการค้า 
720.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

29/62 
8 กุมภาพันธ์ 2562 

 

30 วัสดุ 10 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อวัสดุกิจกรรมเปิด
โรงเรียนสู่สาธารณชน 

2,689.00 บาท 
 

2,689.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางรัตนา กล้าศึก 
2,689.00 บาท 

 

นางรัตนา กล้าศึก 
2,689.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

30/62 
12 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 
 
 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

31 วัสดุ 5 รายการ ตามโครงการ
ส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี) สามัญ
รุ่นใหญ ่

2,326.00 บาท 
 

2,326.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

สหกรณ์โรงเรียนบ้าน
ทุ่งหงาว 

2,326.00 บาท 
 

สหกรณ์โรงเรียนบ้าน
ทุ่งหงาว 

2,326.00 บาท 
 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

31/62 
18 กุมภาพันธ์ 2562 

32 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
ส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี) สามัญ
รุ่นใหญ ่ 

690.00 บาท 
 

690.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแหลมทอง 
690.00 บาท 

 

ร้านแหลมทอง 
690.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

32/62 
18 กุมภาพันธ์ 2562 

 

33 วัสดุ 2 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ (แก๊ส) 

3,120.00 บาท 
 

3,120.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
3,120.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
3,120.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

33/62 
22 กุมภาพันธ์ 2562 

 
34 วัสดุ 6 รายการ ตามโครงการ

จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-
เนตรนารี สามัญ 

996.00 บาท 
 

996.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
996.00 บาท 

บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
996.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

34/62 
22 กุมภาพันธ์ 2562 

 
35 
 

วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
ปัจจัยยากจน (เครื่องแบบ
นักเรียน) 

40,500.00 บาท 

 
40,500.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้านทรงศลิป ์

40,500.00 บาท 
 

ร้านทรงศลิป ์

40,500.00 บาท 
 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

35/62 
22 กุมภาพันธ์ 2562 

บซ. 7/62 
36 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ

จัดหาสื่อห้องวิทยาศาสตร์ 61 
1,600.00 บาท 1,600.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้านนําผลโลหะภัณฑ์ 

1,600.00 บาท 
 

ร้านนําผลโลหะภัณฑ์ 
1,600.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

36/62 
25 กุมภาพันธ์ 2562 

 
37 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ

จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-
เนตรนารี สามัญ 

1,600.00 บาท 1,600.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. ผลิตภัณฑ์อาหาร 
บีโบ้ จํากัด 

1,600.00 บาท 

บ. ผลิตภัณฑ์อาหาร 
บีโบ้ จํากัด 

1,600.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

37/62 
25 กุมภาพันธ์ 2562 

38 วัสดุ 8 รายการ ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2,000.00 บาท 
 

2,000.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

2,000.00 บาท 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

2,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

38/62 
4 มีนาคม 2562 

 

 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

39 วัสดุ 1 รายการ ตามกิจกรรม
ค่ายปัจฉิมนิเทศ (มัธยม) 

2,600.00 บาท 
 

2,600.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านแฮนด์เมด ของที่
ระลึก 

2,600.00 บาท 

ร้านแฮนด์เมด ของที่
ระลึก 

2,600.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

39/62 
4 มีนาคม 2562 

 
40 วัสดุ 17 รายการ ตามกิจกรรม

ค่ายปัจฉิมนิเทศ (มัธยม) 
2,200.00 บาท 

 
2,200.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก. ศูนย์ศึกษาและ

เครื่องเขียน 
2,200.00 บาท 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

2,200.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

40/62 
7 มีนาคม 2562 

 
41 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ

ปัจฉิมนิเทศ (ป.4-6) 
4,435.00 บาท 

 
4,435.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้านเซอร์ไพรส์ ไอเดีย 

4,435.00 บาท 
 

ร้านเซอร์ไพรส์ ไอเดีย 
4,435.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

41/62 
9 มีนาคม 2562 

 
42 วัสดุ 3 รายการ 

ตามโครงการสานสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรียน 

1,460.00 บาท 

 
1,460.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้าน Tontawan 

Balloon 
1,460.00 บาท 

ร้าน Tontawan 
Balloon 

1,460.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

42/62 
12 มีนาคม 2562 

43 
 

วัสดุ 5 รายการ ตามโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ (ป.4-6) 

1,370.00 บาท 
 

1,370.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านพงษ์พุทโธ 
1,370.00 บาท 

 

ร้านพงษ์พุทโธ 
1,370.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

43/62 
15 มีนาคม 2562 

44 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน 

1,720.00 บาท 
 

1,720.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

1,720.00 บาท 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

1,720.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

44/62 
18 มีนาคม 2562 

 
45 วัสดุ 10 รายการ (1 ชุด) 

ตามโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายในโรงเรียน (กล้องวงจรปิด 
จํานวน 12 ตัว พร้อมติดต้ัง) 

79,740.00 บาท 
 

79,740.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสุรศักด์ิ วิเศษ 
79,740.00 บาท 

 

นายสุรศักด์ิ วิเศษ 
79,740.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

45/62 
20 มีนาคม 2562 

บซ. 8/62 

46 วัสดุ 138 รายการ หนังสือ
แบบเรียน) ตามโครงการเรียน
ฟรี 15 ปี 

488,765.30 บาท 
 

488,765.30 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 
488,765.30 บาท 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 
488,765.30 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

46/62 
9 เมษายน 2562 

บซ. 9/62 

 
 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

47 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  
(ป.4-6) 

990.00 บาท 
 

990.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. อมรศูนย์รวมอะไหล่
อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด 

990.00 บาท 

บ. อมรศูนย์รวมอะไหล่
อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด 

990.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

47/62 
18 เมษายน 2562 

 
48 วัสดุ 1 รายการ  ตาม

โครงการจัดซื้อส่ือการเรียน
การสอน (ป.4-6)  

990.00 บาท 
 

990.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. อมรศูนย์รวมอะไหล่
อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด 

990.00 บาท 

บ. อมรศูนย์รวมอะไหล่
อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด 

990.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

48/62 
19 เมษายน 2562 

 
49 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
(ป.4-6) 

5,570.00 บาท 
 

5,570.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. อมรศูนย์รวมอะไหล่
อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด 

5,570.00 บาท 

บ. อมรศูนย์รวมอะไหล่
อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด 

5,570.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

49/62 
22 เมษายน 2562 

บซ. 10/62 
50 วัสดุ 2 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อ(ชุดกรอบเฉลิม
พระเกียรติและพานพุ่มไฟเบอร์
กลาส) 

19,795.00 บาท 19,795.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านซุ้มศิลป ์
(กทม.) 

19,795.00 บาท 

ร้านซุ้มศิลป ์
(กทม.) 

19,795.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

50/62 
24 เมษายน 2562 

บซ. 11/62 

51 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน  

4,750.00 บาท 4,750.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน E-MASS (อี-แมส) 
(กทม.) 4,750.00 บาท 

ร้าน E-MASS (อ-ีแมส) 
(กทม.) 4,750.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

51/62 
25 เมษายน 2562 

 
52 วัสดุ 6 รายการ ตามกิจกรรม

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

820.00 บาท 
 

820.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
820.00 บาท 

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
820.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

52/62 
8 พฤษภาคม 2562 

 
53 วัสดุ 8 รายการ ตามโครงการ

ค่ายทักษะชีวิต (มัธยม) 
1,540.00 บาท 

 
1,540.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
บ. สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 
1,540.00 บาท 

บ. สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

1,540.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

53/62 
13 พฤษภาคม2562 

54 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน  

2,800.00 บาท 
 

2,800.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านยืนยงเฟอร์นิเจอร์ 
2,800.00 บาท 

 

ร้านยืนยงเฟอร์นิเจอร์ 
2,800.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

54/62 
14 พฤษภาคม 2562 

 

 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

55 วัสดุ 1 รายการ ตามกิจกรรม
ปรับพ้ืนฐานนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

660.00 บาท 660.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
660.00 บาท 

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
660.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

55/62 
14 พฤษภาคม2562 

 
56 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ

อาหารกลางวัน (แก๊ส) 
1,350.00 บาท 

 
1,350.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายชัยยศ รักสงบ 
1,350.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,350.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

56/62 
14 พฤษภาคม2562 

57 วัสดุ 21 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ (โครงการ
อาหารกลางวัน) 

11,176.10 บาท 
 

11,176.10 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

11,176.10 บาท 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

11,176.10 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

57/62 
16 พฤษภาคม2562 

บซ. 12/62 
58 วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อ (โครงการ
อาหารกลางวัน) 

1,994.00 บาท 

 
1,994.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จํากัด 
1,994.00 บาท 

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
1,994.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

58/62 

16 พฤษภาคม2562 
 

59 
 

วัสดุ 7 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ (โครงการ
อาหารกลางวัน) 

4,426.00 บาท 4,426.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ.สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

4,426.00 บาท 

บ.สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

4,426.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

59/62 
16 พฤษภาคม2562 

60 วัสดุ 2 รายการ (ไม้กวาด) ตาม
บันทึกข้อความขอซื้อ (โครงการ
อาหารกลางวัน) 

1,560.00 บาท 
 

1,560.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางพัสรี เทิงสูงเนิน 
1,560.00 บาท 

 

นางพัสรี เทิงสูงเนิน 
1,560.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

60/62 
22 พฤษภาคม2562 

 
61 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ

แข่งขันวิชาการพัฒนาทักษะสู่
ความเป็นเลิศ 

3,500.00 บาท 
 

3,500.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

3,500.00 บาท 

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

3,500.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

61/62 
23 พฤษภาคม2562 

 
62 จัดซื้อสื่อ ICT ช่วงชั้นที่ 2 43,760.00 บาท 

 
43,760.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก.ระนองออนไลน์ 

43,760.00 บาท 
 

หจก.ระนองออนไลน์ 
43,760.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

62/62 
24 พฤษภาคม2562 

บซ. 13/62 

 
 
 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

63 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
วันสําคัญ 

712.00 บาท 
 

712.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

712.00 บาท 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

712.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

63/62 
24 พฤษภาคม2562 

 
64 วัสดุ 1 รายการ (ไม้กวาด) 

ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน (ช่วงชั้นที่ 1) 

2,000.00 บาท 
 

2,000.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางจรรยา สวัสด์ิอุบล 
2,000.00 บาท 

 

นางจรรยา สวัสด์ิอุบล 
2,000.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

64/62 
27 พฤษภาคม2562 

65 วัสดุ 1 รายการ (ไม้กวาด) 
ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน (ช่วงชั้นที่ 2) และ
โครงการสร้างสรรค์งานธุรการ 

1,500.00 บาท 
 

1,500.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางเกตุสุริยา เพ็ชรแก้ว 
1,500.00 บาท 

 

นางเกตุสุริยา เพ็ชรแก้ว 
1,500.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

65/62 
29 พฤษภาคม2562 

 

66 วัสดุ 2 รายการ (ถังแก๊สและ
อุปกรณ์) ตามบันทึกข้อความ
ขอซื้อ(โครงการอาหารกลางวัน) 

3,035.00 บาท 
 

3,035.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นางพัสรี เทิงสูงเนิน 
3,035.00 บาท 

 

นางพัสรี เทิงสูงเนิน 
3,035.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

66/62 
30 พฤษภาคม2562 

 
67 
 

วัสดุ 3 รายการ (บันไดและ
อุปกรณ์) ตามบันทึกข้อความ
ขอซื้อ 

3,265.00 บาท 
 

3,265.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านระนองอะลูมิเนียม 
3,265.00 บาท 

 

ร้านระนองอะลูมิเนียม 
3,265.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

67/62 
4 มิถุนายน 2562 

 
68 วัสดุ 1 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อ 
(ไม้คฑาผู้กํากับลูกเสือ) 

680.00 บาท 680.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเอราวัณ 
จ.ชุมพร 

680.00 บาท 

ร้านเอราวัณ 
จ.ชุมพร 

680.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

68/62 
7 มิถุนายน 2562 

 
69 วัสดุ 6 รายการ ตามโครงการ

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2562 

2,200.00 บาท 
 

2,200.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

2,200.00 บาท 
 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

2,200.00 บาท 
 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

69/62 
10 มิถุนายน 2562 

 

70 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน (แก๊ส) 

1,770.00 บาท 
 

1,770.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

70/62 
11 มิถุนายน 2562 

 

 
 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

71 วัสดุ 1 รายการ (เหรียญรางวัล) 
ตามโครงการกีฬาสีโรงเรียน
บ้านทุ่งหงาว “ทุ่งหงาวเกมส์” 

7,200.00 บาท 
 

7,200.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน MBP TROPHY 
7,200.00 บาท 

 

ร้าน MBP TROPHY 
7,200.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

71/62 
บซ. 14/62 

11 มิถุนายน 2562 
72 วัสดุ 1 รายการ  

ตามโครงการกีฬาสีโรงเรียน
บ้านทุ่งหงาว “ทุ่งหงาวเกมส์” 

3,250.00 บาท 
 

3,250.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านระนองอะลูมิเนียม 
3,250.00 บาท 

 

ร้านระนองอะลูมิเนียม 
3,250.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

72/62 
12 มิถุนายน 2562 

 
73 วัสดุ 1 รายการ  

ตามโครงการกีฬาสีโรงเรียน
บ้านทุ่งหงาว “ทุ่งหงาวเกมส์” 

651.00 บาท 
 

651.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ทรงสกุลวนาค้า
วัสดุก่อสร้าง 
651.00 บาท 

หจก. ทรงสกุลวนาค้า
วัสดุก่อสร้าง 
651.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

73/62 
12 มิถุนายน 2562 

 
74 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ

กีฬาสีโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 
“ทุ่งหงาวเกมส์” 

900.00 บาท 

 
900.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
บ. โตโยต้าระนอง 

900.00 บาท 
 

บ. โตโยต้าระนอง 
900.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

74/62 
12 มิถุนายน 2562 

 
75 
 

วัสดุ 2 รายการ ตามบันทึก
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนช่วงชั้นที่ 1 

360.00 บาท 
 

360.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านปิยธิดาพิมพ์สกรีน 
360.00 บาท 

 

ร้านปิยธิดาพิมพ์สกรีน 
360.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

75/62 
13 มิถุนายน 2562 

 
76 วัสดุ 9 รายการ ตามบันทึก

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนช่วงชั้นที่ 1 

565.00 บาท 
 

565.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

565.00 บาท 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

565.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

76/62 
13 มิถุนายน 2562 

 
77 วัสดุ 2 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อ 
360.00 บาท 

 
360.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้าน ส.ค้าเหล็ก 
360.00 บาท 

ร้าน ส.ค้าเหล็ก 
360.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

77/62 
14 มิถุนายน 2562 

78 ครุภัณฑ์ 2 รายการ ตามบันทึก
ข้อความขอซื้อ  
(ห้องคอมฯ ประถม) 

37,400.00 บาท 
 

37,400.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ระนองออนไลน์ 
37,400.00 บาท 

 

หจก.ระนองออนไลน์ 
37,400.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

78/62 
18 มิถุนายน 2562 

บซ. 15/62 

 
 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

79 วัสดุ 7 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

985.00 บาท 
 

985.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท พิชัยและบุตร
ก่อสร้าง จํากัด 
985.00 บาท 

บริษัท พิชัยและบุตร
ก่อสร้าง จํากัด 
985.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

79/62 
19 มิถุนายน 2562 

 
80 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน (อิฐบล็อค) 

4,800.00 บาท 
 

4,800.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านเขาพางบล็อค
ประสาน 

4,800.00 บาท 

ร้านเขาพางบล็อค
ประสาน 

4,800.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

80/62 
20 มิถุนายน 2562 

 
81 วัสดุ 9 รายการ ตามโครงการ

วันสําคัญ (วันสุนทรภู่) 
1,354.00 บาท 

 
1,354.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม

พลาซ่า 
1,354.00 บาท 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

1,354.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

81/62 
24 มิถุนายน 2562 

 
82 วัสดุ 1 รายการ  (พัดลม 

จํานวน 3 ตัว) ตามโครงการ
ซ่อมตกแต่งและพัฒนา
ห้องเรียน 

4,050.00 บาท 
 

4,050.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายสุรัตน์ นรสิงห์ 
4,050.00 บาท 

 

นายสุรัตน์ นรสิงห์ 
4,050.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

82/62 
24 มิถุนายน 2562 

 

83 
 

วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน (แก๊ส) 

1,770.00 บาท 
 

1,770.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

83/62 
25 มิถุนายน 2562 

 
84 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนช่วง
ชั้นที่ 1 (หมึกปริ้น ห้องครู
กันยา) 

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
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

84/62 
26 มิถุนายน 2562 

 

85 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
ช่วงชั้นที่ 1 (หมึกปริ้น) 

11,120.00 บาท 
 

11,120.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

11,120.00 บาท 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 

11,120.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

85/62 
บซ. 16/62 

26 มิถุนายน 2562 
86 วัสดุ 11 รายการ ตามโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

735.00 บาท 
 

735.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท พิชัยและบุตร
ก่อสร้าง จํากัด 
735.00 บาท 

บริษัท พิชัยและบุตร
ก่อสร้าง จํากัด 
735.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

86/62 
1 กรกฎาคม 2562 

 

 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

87 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา(ลูก
บอลฟุตซอล) 

3,000.00 บาท 
 

3,000.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านบิ๊กบอส 
3,000.00 บาท 

 

ร้านบิ๊กบอส 
3,000.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

87/62 
3 กรกฎาคม 2562 

 

88 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน (แก๊ส) 

1,770.00 บาท 
 

1,770.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

88/62 
4 กรกฎาคม 2562 

 
89 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  
ป.4-6 (หมึกปริ้น) 

1,200.00 บาท 1,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
1,200.00 บาท 

หจก. ศริิชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
1,200.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

89/62 
4 กรกฎาคม 2562 

 
90 วัสดุ 6 รายการ ตามโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  
ป.4-6 

5,800.00 บาท 5,800.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
5,800.00 บาท 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
5,800.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

90/62 
8 กรกฎาคม 2562 

บซ. 17/62 
91 
 

วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
วันสําคัญ 

1,070.00 บาท 1,070.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

1,070.00 บาท 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

1,070.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

91/62 
9 กรกฎาคม 2562 

 
92 ครุภัณฑ์ 1 รายการ ตามบันทึก

ข้อความขอซื้อ (เครื่องปริ้น) 
ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน ช่วงชั้นที่ 1  

4,190.00 บาท 
 

4,190.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ระนองออนไลน์ 
4,190.00 บาท 

 

หจก.ระนองออนไลน์ 
4,190.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

92/62 
11 กรกฎาคม 2562 

 

93 
 
 

วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
สร้างสรรค์งานธุรการโรงเรียน 

2,320.00 บาท 2,320.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
2,320.00 บาท 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
2,320.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

93/62 
23 กรกฎาคม 2562 

 
 
 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

94 วัสดุ 6 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบ ICT (ม.1-3) 

5,100.00 บาท 
 

5,100.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
5,100.00 บาท 

หจก. ศิริชัยคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
5,100.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

94/62 
บซ. 18/62 

30 กรกฎาคม 2562 
95 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ

วันสําคัญ (วันแม่) 
100.00 บาท 

 
100.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม

พลาซ่า 
100.00 บาท 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

100.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

95/62 
1 สิงหาคม 2562 

 
96 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ

อาหารกลางวัน (แก๊ส) 
1,770.00 บาท 

 
1,770.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

96/62 
5 สิงหาคม 2562 

 
97 วัสดุ 4 รายการ ตามโครงการ

วันสําคัญ 
1,943.00 บาท 1,943.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม

พลาซ่า 
1,943.00 บาท 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

1,943.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

97/62 

6 สิงหาคม 2562 
 

98 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

17,000.00 บาท 17,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านอรุณทรายประดับ 
17,000.00 บาท 

ร้านอรุณทรายประดับ 
17,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

98/62 
8 สิงหาคม 2562 

บซ. 19/62 
99 
 

วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
สร้างสรรค์งานธุรการโรงเรียน 

2,600.00 บาท 2,600.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

2,600.00 บาท 

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

2,600.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

99/62 
8 สิงหาคม 2562 

 
100 วัสดุการศึกษา (อุปกรณ์

วิทยาศาสตร์) 13 รายการ ตาม
โครงการปรับปรงุห้อง
วิทยาศาสตร์ (ประถม) 

4,789.00 บาท 4,789.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ.อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น 
ซัพพลายส์ จํากัด 
4,789.00 บาท 

บ.อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น 
ซัพพลายส์ จํากัด 
4,789.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

100/62 
9 สิงหาคม 2562 

 

101 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนทุกช่วงชั้น 

54,470.00 บาท 54,470.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

54,470.00 บาท 

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

54,470.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

101/62 
9 สิงหาคม 2562 

บซ. 20/62 

 
 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

102 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนทุกช่วงชั้น 

66,000.00 บาท 
 

66,000.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

66,000.00 บาท 

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

66,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

102/62 
บซ. 21/62 

13 สิงหาคม 2562 
103 วัสดุ 6 รายการ ตามโครงการ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
1,000.00 บาท 

 
1,000.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก. ศูนย์ศึกษาและ

เครื่องเขียน 
1,000.00 บาท 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

1,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

103/62 
14 สิงหาคม 2562 

 
104 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ

คิดเลขเร็ว 
1,000.00 บาท 1,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก. ศูนย์ศึกษาและ

เครื่องเขียน 
1,000.00 บาท 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

1,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

104/62 
15 สิงหาคม 2562 

 
105 ครุภัณฑ์ 1 รายการ ตาม

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ป.4-6 (ครูปิ่นแก้ว) 

2,200.00 บาท 2,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. มายคอม แอนด์ 
กราฟฟิก 

2,200.00 บาท 

หจก. มายคอม แอนด์ 
กราฟฟิก 

2,200.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

105/62 

19 สิงหาคม 2562 
 

106 วัสดุ 9 รายการ ตามโครงการ
วันสําคัญ (วันวิทยาศาสตร์) 

896.00 บาท 896.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

896.00 บาท 

บ. สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

896.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

106/62 
20 สิงหาคม 2562 

 
107 

 
วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน (แก๊ส) 

1,770.00 บาท 1,770.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

107/62 
21 สิงหาคม 2562 

 
108 วัสดุ 21 รายการ ตามโครงการ

วันสําคัญ 
5,566.00 บาท 5,566.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก. ศูนย์ศึกษาและ

เครื่องเขียน 
5,566.00 บาท 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

5,566.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

108/62 
22 สิงหาคม 2562 

บซ. 22/62 
109 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5,000.00 บาท 5,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
หจก. ศูนย์ศึกษาและ

เครื่องเขียน 
5,000.00 บาท 

หจก. ศูนย์ศึกษาและ
เครื่องเขียน 

5,000.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

109/62 
13 สิงหาคม 2562 

บซ. 23/62 

 
 
 



 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

110 วัสดุ 1 รายการ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน (แก๊ส) 

1,350.00 บาท 
 

1,350.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,350.00 บาท 

 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,350.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

110/62 
29 สิงหาคม 2562 

 
111 วัสดุการศึกษา จํานวน รายการ 

ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน ป.1-3 

43,375.00 บาท 
 

43,375.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. วัฒนาพานิช 
43,375.00 บาท 

 

บ. วัฒนาพานิช 
43,375.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

111/62 
3 กันยายน 2562 

บซ. 24/62 
112 วัสดุการศึกษา จํานวน รายการ  

ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน ป.1-3 

35,348.00 บาท 
 

35,348.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

บ. วัฒนาพานิช 
35,348.00 บาท 

 

บ. วัฒนาพานิช 
35,348.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

112/62 
16 กันยายน 2562 

บซ. 25/62 
113 วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ

อาหารกลางวัน  
3,775.00 บาท 

 
3,775.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จํากัด 
3,775.00 บาท 

บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 
3,775.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

113/62 
19 กันยายน 2562 

 
114 วัสดุ 2 รายการ ตามโครงการ

อาหารกลางวัน (แก๊ส) 
1,770.00 บาท 

 
1,770.00 บาท 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

นายชัยยศ รักสงบ 
1,770.00 บาท 

 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

114/62 
23 กันยายน 2562 

 
115 

 
วัสดุ 3 รายการ ตามโครงการ
วันสําคัญ (งานเกษียณ) 

995.00 บาท 
 

995.00 บาท 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

995.00 บาท 

หจก. ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋ม
พลาซ่า 

995.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

115/62 
26 กันยายน 2562 

 
116 วัสดุ 12 รายการ ตามโครงการ

วันสําคัญ (งานเกษียณ) 
2,013.00 บาท 2,013.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ร้านพงษ์พุทโธ 
2,013.00 บาท 

ร้านพงษ์พุทโธ 
2,013.00 บาท 

ไม่เกินวงเงินที่
กําหนดใน

กฎกระทรวง 

116/62 
26 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการ  จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

คร้ังที่
จ้าง 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จ้าง 

 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
รายชื่อทีเ่สนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

 

เลขที่และวันท่ี
ของจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จ้างตัดไม้ไผ่ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  เพชรกรด 
3,000 

นายเอกรินทร์  เพชรกรด 
3,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง 

01/2562 
ลว. 01/10/61 

2. จ้างเขียนโน๊ตเพลง 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายธันย์พศุตม์  ประพันธ์คีต
ศิลป์  กลีบสกลุ 

6,000 

นายธันย์พศุตม์  ประพันธ์คีต
ศิลป์  กลีบสกลุ 

6,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง 

บจ. 01/2562 
02/2562 
01/10/61 

3. จ้างเหมารถสองแถว 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล 
4,500 

นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล 
4,500 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง 

03/2562 
ลว. 10/10/61 

4. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น 950 950 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิต้ี ไอซีซิสเต็ม 
950 

บริษัทยูนิต้ี ไอซีซิสเต็ม 
950 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง 

04/2562 
ลว. 11/10/61 

5. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น ซ่อมฟรี ซ่อมฟรี เฉพาะเจาะจง - - ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง 

05/2562 
ลว. 11/10/61 

6. ซ่อมแผงควบคุมไฟ 710 710 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
710 

นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
710 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง 

06/2562 
ลว. 13/11/61 

7. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น ซ่อมฟรี ซ่อมฟรี เฉพาะเจาะจง - - ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง 

07/2562 
ลว. 13/11/61 

8. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น ซ่อมฟรี ซ่อมฟรี เฉพาะเจาะจง - - ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง 

08/2562 
ลว. 13/11/61 

9. ซ่อมเครื่อคอมพิวเตอร์ 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ระนองออนไลน์ 
2,200 

ระนองออนไลน์ 
2,200 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนดใน
กฏกระทรวง 

09/2562 
ลว. 13/11/61 

 
 



คร้ังที่
จ้าง 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จ้าง 

 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
รายชื่อทีเ่สนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

 

เลขที่และวันท่ีของ
จัดซื้อจัดจ้าง 

10. จ้างเหมารถสองแถว 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล 
1,000 

นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล 
1,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

10/2562 
ลว. 22/11/61 

11. จ้างตัดไม้ไผ่ 4,840 4,840  
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกรินทร์  เพชรกรด 
4,840 

นายเอกรินทร์  เพชรกรด 
4,840 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

11/2562 
ลว. 22/11/61 

12. จ้างเหมารถสองแถว 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
8,000 

นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
8,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

02/2562 
12/2562 

ลว 22/11/61 
13. ก่อสร้างบ้านพักครู  301/26 573,000 573,000 ประกวดราคา คงถาวรการก่อสร้าง จํากัด

573,000 
คงถาวรการก่อสร้าง จํากัด

573,000 
ราคาตํ่าท่ีสุด สญ.01/2562 

13/2562 
ลว25/01/2562 

14. จ้างเหมารถสองแถว 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
8,000 

นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
8,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ03/2562 
14/2562 

ลว06/12/2561 
15. เครื่องเสียง  แอมป์  เครื่อง

ขยายเสียง 
2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร้านวีเอสซาวด์2,400 ร้านวีเอสซาวด์2,400 ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
15/2562 

ลว11/12/2561 

16. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารเรียน   โรงเรียนบ้าน

ทุ่งหงาว 
 

6,369 
 

6,369 
 

เฉพาะเจาะจง นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 
6,369 

 

นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 
6,369 

 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ04/2562 
16/2562 

ลว13/12/2561 

17. จ้างซ่อมแอร์ และล้างแอร ์ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  สมคิด  2,000 นายสราวุธ  สมคิด  2,000 ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

17/2562 
ลว13/12/2561 

18. จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง CAT 30,000 CAT 30,000 ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

สญ.02/2562 
18/2562 

ลว30/01/2561 

 
 



 

คร้ังที่
จ้าง 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จ้าง 

 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
รายชื่อทีเ่สนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

 

เลขที่และวันท่ีของ
จัดซื้อจัดจ้าง 

19. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

1,890 1,890 เฉพาะเจาะจง 1,890 ระนองออนไลน์  1,890 ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

19/2562 
ลว23/12/2561 

20. ติดต้ังเหล็กดัดประตูและ
หน้าต่างห้องสหกรณ ์

9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นายจรินทร์  ทองแคล้ว 
9,500 

นายจรินทร์  ทองแคล้ว 
9,500 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ05/2562 
20/2562 

ลว24/12/2561 
21. จ้างตัดไม้ไผ่ 2,090 2,090 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์  เพชรกรด  

2,090 
นายเอกรินทร์  เพชรกรด  

2,090 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
21/2562 

ลว03/01/2562 

22. จ้างเหมารถสองแถว 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
24,000 

นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
24,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ06/2562 
22/2562 

ลว03/01/2562 
23. จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ

สองชั้น 
36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  โอชา 

36,000 
นายไพโรจน์  โอชา 

36,000 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
บจ07/2562 
23/2562 

ลว03/01/2562 
24. เช่าชุดการแสดงและอุปกรณ ์ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายจตุพล  ภู่คล้าย 

60,000 
นายจตุพล  ภู่คล้าย 

60,000 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
บจ08/2562 
24/2562 

ลว03/01/2562 

25. จ้างเดินสายไฟและติดต้ัง
เต้ารับในห้องสหกรณ ์

2,595 2,595 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
2,595 

นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
2,595 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

25/2562 
ลว11/01/2562 

26. จ้างซ่อมแซมเครื่องมิกเซอร ์ 5,189 5,189 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทอร์มินอล โซลชูั่น5,189 บริษัทเทอร์มินอล โซลชูั่น
5,189 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ09/2562 
26/2562 

ลว18/01/2561 

. 
 
 



 

คร้ังที่
จ้าง 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จ้าง 

 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
รายชื่อทีเ่สนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

 

เลขที่และวันท่ีของ
จัดซื้อจัดจ้าง 

27. จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ 1,728 1,728 เฉพาะเจาะจง บอส ก็อปปี้ 
1,728 

บอส ก็อปปี้ 
1,728 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

27/2562 
ลว21/01/2562 

28. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 300 300 เฉพาะเจาะจง ระนองออนไลน์ 
300 

ระนองออนไลน์ 
300 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

28/2562 
ลว22/01/2562 

29. จ้างทําป้ายอคลิลคิ 12,140 12,140 เฉพาะเจาะจง ระนอง อิงค์เจ็ท 
12,140 

ระนอง อิงค์เจ็ท 
12,140 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ10/2562 
29/2562 

ลว05/02/2562 
30. จ้างทํากระบะทราย 17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองวิศวกรรม17,500 หจก.ธารทองวิศวกรรม

17,500 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
บจ11/2562 
30/2562 

ลว06/02/2562 
31. จ้างซ่อมหลงัคาสนามเด็กเล่น 19,200 19,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ธารทองวิศวกรรม19,200 หจก.ธารทองวิศวกรรม

19,200 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
บจ12/2562 
31/2562 

ลว06/02/2562 
32. จ้างทําป้ายไวนิลวันเปิด

โรงเรียน 
1,675 1,675 เฉพาะเจาะจง ระนอง อิงค์เจ็ท 

1,675 
ระนอง อิงค์เจ็ท 

1,675 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
32/2562 

ลว12/02/2562 

33. จ้างเหมารถตู้ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางรอน๊ะ  หมั่นมณี 
4,000 

นางรอน๊ะ  หมั่นมณี 
4,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

33/2562 
ลว15/02/2562 
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34. จ้างทําป้ายไวนิลเข้าค่าย
ลูกเสือมัธยม 

2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง 2,160 ระนอง อิงค์เจ็ท ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

34/2562 
ลว12/02/2562 

35. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ทง 
13 03 043 

200 200 เฉพาะเจาะจง 200 ศิริชัยคอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

35/2562 
ลว1/03/2562 

36. จ้างซ่อมแอร์และเปลี่ยนเบรก
เกอร์ ห้องประชุมเล็ก 

500 500 เฉพาะเจาะจง 500 นายสราวุธ  สมคิด ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

36/2562 
ลว18/03/2562 

37. จ้างเหมารถสองแถว 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 6,000 นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ13/2562 
37/2562 

ลว18/03/2562 
38. จ้างทําป้ายไวนิลกิจกรรม

เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น 
ป.1 

500 500 เฉพาะเจาะจง 500 แร่นองกร๊าฟฟิกส์ ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

38/2562 
ลว10/05/2562 

39. จ้างตัดตกแต่งต้นไม้ใหญ่ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 7,000 นายธเนศ  ภักดี ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ14/2562 
39/2562 

ลว10/05/2562 
40. จ้างเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์โรงเรียน

บ้านทุ่งหงาว 
3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง 3,210 บริษัท เว็บเซอร์วิส จํากัด ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
40/2562 

ลว10/05/2562 

41. จ้างทําป้ายไวนิลตรา
สัญลักษณ ์

2,360 2,360 เฉพาะเจาะจง 2,360 แอทกราฟฟิค ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

41/2562 
ลว10/05/2562 
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42. จ้างทําป้ายไวนิลโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 

360 360 เฉพาะเจาะจง ระนอง อิงค์เจ็ท 
360 

ระนอง อิงค์เจ็ท 
360 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

42/2562 
ลว10/05/2562 

43. จ้างซ่อมครุภัณฑ์ โทรทศัน์ 
ทง.05-01-027 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง จักรวาลโทรทศัน์ 
1,500 

จักรวาลโทรทศัน์ 
1,500 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

43/2562 
ลว13/05/2562 

44. จ้างซ่อมหลงัคา  เปลี่ยนตะขอ
ยึดกระเบื้อง 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 
4,000 

นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 
4,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

44/2562 
ลว21/05/2562 

45. จ้างล้างแอร์  และรื้อถอนแอร์
เปลี่ยนสลับห้อง 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
4,000 

นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
4,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

45/2562 
ลว27/05/2562 

46. ค่าร้ือถอน ล้างท่อส่งนํ้าบ่อบาดาล 
ขนาด 2 นิ้ว ความลึก 30 เมตร  
พร้อมล้างตะก่อนดินในระบบท่อ 
ล้างวาวล์เปิดปิดนํ้าและเช็คระบบ
เคร่ืองปั้มตัวเก่า ของโรงเรียนบ้าน

ทุ่งหงาว 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
9,000 

นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
9,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ15/2562 
46/2562 

ลว27/05/2562 

47. จ้างทําเสาธงสเตนเลส 1,682 1,682 เฉพาะเจาะจง ระนองสเตนเลส 
1,682 

ระนองสเตนเลส 
1,682 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

 
47/2562 

ลว27/05/2562 
48. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น 1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 

1,450 
วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 

1,450 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
48/2562 

ลว29/05/2562 

49 จ้างซ่อมเครื่องคอม ทง 
1303047 

550 550 เฉพาะเจาะจง วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
550 

วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
550 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

48/2562 
ลว13/06/2562 
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50. จ้างทําเสาธงสเตนเลส 3,520 3,520 เฉพาะเจาะจง ระนองสเตนเลส 
3,520 

ระนองสเตนเลส 
3,520 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

50/2562 
ลว13/06/2562 

51. จ้างทําป้ายไวนิลห้องครูนิตยา  
พงศ์ช ู

3,060 3,060 เฉพาะเจาะจง แอทกราฟฟิค 
3,060 

แอทกราฟฟิค 
3,060 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

51/2562 
ลว17/06/2562 

52. จ้างตัดเย็บ ปักตรา ธงสี
โรงเรียน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง โสภาทรง 
3,000 

โสภาทรง 
3,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

52/2562 
ลว17/06/2562 

53. จ้างทําป้ายไวนิลกิจกรรมวัน
สําคัญ 

540 540 เฉพาะเจาะจง ระนองอิงเจ็ท 
540 

ระนองอิงเจ็ท 
540 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

53/2562 
ลว17/06/2562 

54. จ้างเช่าชุด 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กล้วย 
1,400 

ร้าน ก.กล้วย 
1,400 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

54/2562 
ลว24/06/2562 

55. จ้างเหมารถสองแถววัน
ต่อต้านยาเสพติด 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
1,000 

นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
1,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

55/2562 
ลว25/06/2562 

56. จ้างเหมารถสองแถววัน
สถาปนาลูกเสือ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
1,000 

นายยงยุทธ  ศุภรัตนกิตติกุล
1,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

56/2562 
ลว25/06/2562 

57. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น  ทง. 
1303045 

1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
1,450 

ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
1,450 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

57/2562 
ลว25/06/2562 
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58. จ้างซ่อมแซมโต๊ะห้องธุระการ 2,748 2,748 เฉพาะเจาะจง นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 
2,748 

นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 
2,748 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

58/2562 
ลว25/06/2562 

59. จ้างปรับปรุงภูมิทศัน์หน้า
อาคาร 008/2514  และหน้า

อาคาร017/2517 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 
10,000 

นายเลอศักด์ิ  ทัดแก้ว 
10,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ16/2562 
59/2562 

ลว12/07/2562 
60. จ้างซ่อมโทรทศัน์ ห้องครู

บันลือ  ภิกษาวงศ ์
3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง บอยอิเล็คทรอนิค 

3,500 
บอยอิเล็คทรอนิค 

3,500 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
60/2562 

ลว17/07/2562 

61. จ้างถ่ายเอกสาร  และเข้าเล่ม 880 880 เฉพาะเจาะจง บอส ก็อปปี้ 
880 

บอส ก็อปปี้ 
880 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

61/2562 
ลว18/07/2562 

62. เข้าเล่มเอกสาร 300 300 เฉพาะเจาะจง บอส ก็อปปี้ 
300 

บอส ก็อปปี้ 
300 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

62/2562 
ลว22/07/2562 

63. ติดต้ังระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรม 

300 300 เฉพาะเจาะจง วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
300 

วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
300 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

63/2562 
ลว23/07/2562 

64. จ้างเหมารถสองแถว 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายหวล  ตะโฉ 
1,000 

นายหวล  ตะโฉ 
1,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

64/2562 
ลว26/07/2562 

65. จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ ป.3/2 500 500 เฉพาะเจาะจง ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
500 

ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
500 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

65/2562 
ลว06/08/2562 
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66. จ้างทําป้ายไวนิล 800 800 เฉพาะเจาะจง แอทกราฟฟิค 
800 

แอทกราฟฟิค 
800 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

66/2562 
ลว06/08/2562 

67. จ้างตัดตกแต่งต้นไม้ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายลําพูน  ขันเงิน 
3,000 

นายลําพูน  ขันเงิน 
3,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

67/2562 
ลว07/08/2562 

68. จ้างตัดเย็บชุดการแสดงวันแม่
แห่งชาติ 

1,936 1,936 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์สุคนธ์  ศุภพันธ์
1,936 

นางสาวทิพย์สุคนธ์  ศุภพันธ์
1,936 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

68/2562 
ลว08/08/2562 

69. จ้างเขาเล่ม ปพ.6 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง บอส ก็อปปี้ 
2,800 

บอส ก็อปปี้ 
2,800 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

69/2562 
ลว08/08/2562 

70. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
5,000 

ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
5,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ17/2562 
70/2562 

ลว15/08/2562 
71 จ้างทําป้ายไวนิลวัน

วิทยาศาสตร์ 
800 800 เฉพาะเจาะจง แอทกราฟฟิค 

800 
แอทกราฟฟิค 

800 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
71/2562 

ลว19/08/2562 

72. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ท.ง.13-
02-035 

550 550 เฉพาะเจาะจง วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
550 

วีระศักด์ิ  อุณหศิริกุล 
550 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

72/2562 
ลว19/08/2562 

73. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นห้องครู
บรรลือ  ภิกษาวงศ ์

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
1,800 

ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 
1,800 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

73/2562 
ลว19/08/2562 

 
 
 
 
 



 

คร้ังที่
จ้าง 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

 
วงเงินที่จ้าง 

 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
รายชื่อทีเ่สนอราคาและราคาที่

เสนอ 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

 

เลขที่และวันท่ีของ
จัดซื้อจัดจ้าง 

74. จ้างตัดกระจกใส 600 600 เฉพาะเจาะจง แก้วศิริฝ้าเพดาน 
600 

แก้วศิริฝ้าเพดาน 
600 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

74/2562 
ลว20/08/2562 

75. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และติดต้ังอุปการณ์เพ่ิมเติม 

17,598 17,598 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
17,598 

นายสุรัตน์  นรสิงห์ 
17,598 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

บจ18/2562 
75/2562 

ลว26/08/2562 
76. จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์  ทง. 

13-01-127 
2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 

2,500 
ศิริชัยคอมพิวเตอร์ 

2,500 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
76/2562 

ลว30/29/2562 

77. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
คร ู

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง พจน์กระจกอลูมิเนียม 
51,000 

พจน์กระจกอลูมิเนียม 
51,000 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

สญ.03/2562 
77/2562 

ลว18/09/2562 
78. จ้างทําป้ายไวนิลวัน

เกษียณอายุราชการ 
970 970 เฉพาะเจาะจง แอทกราฟฟิค 

970 
แอทกราฟฟิค 

970 
ไม่เกินวงเงินที่กําหนด

ในกฏกระทรวง 
78/2562 

ลว18/09/2562 

79. จ้างซ่อมโต๊ะห้องวิทยาศาสตร ์ 4900 4900 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส  คงนาหมู่
4900 

นางสาวจุฑามาส  คงนาหมู่
4900 

ไม่เกินวงเงินที่กําหนด
ในกฏกระทรวง 

79/2562 
ลว18/09/2562 

 


