
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่

1 ซื้อเก้าอ้ีสตลูบาร์ โครงการกลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

1,100 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส์  
สาขาชัยภูมิ  

เสนอราคา 1,100 บาท 

บ.สยามโกลบอลเฮาส์  
สาขาชัยภูมิ  

เสนอราคา 1,100 บาท 

เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง สะดวกต่อการ

เดินทาง 

ซื้อ เลขท่ี 
ร.83/2563 

ลว.24 มิ.ย. 2563 
2 จ้างต่อ พรบ.รถยนตส์่วนกลาง  1,180.00 เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถยนต์  

พ.พานิชเซอร์วิส 
เสนอราคา 1,180 บาท 

สถานตรวจสภาพรถยนต์ พ.
พานิชเซอร์วิส 

ราคา 1,180 บาท 

เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง มีความช านาญ 

จ้าง เลขท่ี 
ร.38/2563 

ลว.  23 มิ.ย. 2563 
3 จ้างซ่อมสวิตซ์ประตูรถยนต์ส่วนกลาง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ ก.การช่าง 

เสนอราคา 1,000 บาท 
อู่ ก.การช่าง 

ราคา 1,000 บาท 
เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง มีความช านาญ 
จ้าง เลขท่ี 
ร.39/2563 

ลว.  23 มิ.ย. 2563 
4 จ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการกลุ่มบริหาร

ทั่วไป  
10,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีมอิงเจ็ท 

เสนอราคา 10,050 บาท 
ร้าน บีมอิงเจ็ท 

ราคา 10,050 บาท 
เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง มีความช านาญ 
จ้าง เลขท่ี 
ร.40/2563 

ลว.  24 มิ.ย. 2563 
5 ซื้อวัสดุโคงการกลุ่มบริหารงานบุคคล 5,214.75 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ 

ศึกษาภัณฑ ์
เสนอราคา 5,214.75 บาท 

หจก.สงวนวงศ์ 
ศึกษาภัณฑ ์

เสนอราคา 5,214.75 บาท 

เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง สะดวกต่อการ

เดินทาง 

ซื้อ เลขท่ี 
ร.84/2563 

ลว.24 มิ.ย. 2563 
6 ซื้อวัสดุโครงการกลุ่มบรหิารงานท่ัวไป  15,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตลาดยา 

เสนอราคา 15,880 บาท 
ร้านตลาดยา 

ราคา 15,880 บาท 
เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง สะดวกต่อการ
เดินทาง 

ซื้อ เลขท่ี 
ร.85/2563 

ลว.24 มิ.ย. 2563 
7 ซื้อเทปกาวผ้า วัสดุโครงการกลุม่บริหาร

ทั่วไป 
1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงศ์ 

ศึกษาภัณฑ ์
เสนอราคา 1,14.75 บาท 

หจก.สงวนวงศ์ 
ศึกษาภัณฑ ์

ราคา 1,14.75 บาท 

เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง สะดวกต่อการ

เดินทาง 

ซื้อ เลขท่ี 
ร.86/2563 

ลว.24 มิ.ย. 2563 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
 

วิธีซ้ือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันที ่

8 ซื้อถังพร้อมฝาปิดสีด า โครงการกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ารุ่งเรือง 
เสนอราคา 1,750 บาท  

ร้านน ารุ่งเรือง 
ราคา 1,750 บาท 

เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง สะดวกต่อการ

เดินทาง 

ซื้อ เลขท่ี 
ร.87/2563 

ลว.24 มิ.ย. 2563 
9 ซื้อเทียนเบอร์ 7 โครงการกลุ่มบรหิาร

ทั่วไป โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ารุ่งเรือง 

เสนอราคา 900 บาท  
ร้านน ารุ่งเรือง 
ราคา 900 บาท 

เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง สะดวกต่อการ

เดินทาง 

ซื้อ เลขท่ี 
ร.88/2563 

ลว.29 มิ.ย. 2563 
10 ซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระ โครงการ

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ารุ่งเรือง 

เสนอราคา 600 บาท  
ร้านน ารุ่งเรือง 
ราคา 600 บาท 

เป็นผู้ที่มีอาชีพงานท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง สะดวกต่อการ

เดินทาง 

ซื้อ เลขท่ี 
ร.90/2563 

ลว.29 มิ.ย. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


