
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

วันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว 9250 9250 เฉพาะเจาะจง นางชาลินี  กำลังงาม 
9250 

นางชาลินี  กำลังงาม 
 

ราคาต่ำสุด 1 พ.ย. 62 

2 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
งบประมาณ 

19795 19795 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซิลท์ จำกัด 
19795 

บ.ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซิลท์ จำกัด ราคาต่ำสุด 1 พ.ย. 62 

3 จ้างเชื่อมโครงหลังคา มุงแผ่นเมทัล
ชีส ย้ายบอร์ด ซ่อมหลังคาห้องน้ำ 

82900 82900 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์  นาทันคิด  
82900 

นายณัฐพงษ์  นาทันคิด  
 

ราคาต่ำสุด 1 พ.ย. 62 

4 ซื้อชุดและอุปกรณ์การแข่งกีฬา 5210 5210 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิทธ์ิ  ดาราศิลป์ 
5210 

ร้านพิสิทธ์ิ  ดาราศิลป์ 
 

ราคาต่ำสุด 4 พ.ย. 62 

5 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 25000 25000 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา นาคต้นกวย 
25000 

นายบัญชา นาคต้นกวย 
 

ราคาต่ำสุด 5 พ.ย. 62 

6 ซื้อป้ายบอร์ดพุทธประวัติพร้อม
ติดต้ัง 

20000 20000 เฉพาะเจาะจง บอร์ดลายไทย ป้ายอะคลิลิค 
20000 

บอร์ดลายไทย ป้ายอะคลิลิค 
 

ราคาต่ำสุด 5 พ.ย. 62 

7 ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา RZ ดำ 
กระดาษ RZ A4/L 

20330 20330 เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 
20330 

บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาต่ำสุด 7 พ.ย. 62 

8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 61605.20 61605.20 เฉพาะเจาะจง บ.มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง จำกัด 
61605.20 

บ.มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง จำกัด ราคาต่ำสุด 7 พ.ย. 62 

9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ 23970 23970 เฉพาะเจาะจง สหศึกษา 
23970 

สหศึกษา 
 

ราคาต่ำสุด 8 พ.ย. 62 

10 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์  6840 6840 เฉพาะเจาะจง หจก โปรวายเดอนซัพพลาย 
6840 

หจก โปรวายเดอนซัพพลาย ราคาต่ำสุด 11 พ.ย. 62 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 188076 188076 เฉพาะเจาะจง บ.มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง จำกัด 
188076 

บ.มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง จำกัด ราคาต่ำสุด 11 พ.ย. 62 

12 จ้างรื้ออิฐตัวหนอนและเทปูน 82 
ตรม. รอบสมเด็จฯ 

10660 10660 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ แท่นจันทา 
10660 

นายสุวรรณ แท่นจันทา 
 

ราคาต่ำสุด 11 พ.ย. 62 

13 ซื้อชุดแดนเซอร์ 35000 35000 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณสร 
35000 

ร้านคุณสร 
 

ราคาต่ำสุด 12 พ.ย. 62 

14 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 21079 21079 เฉพาะเจาะจง บ.เอ พี ที แอดวานซ์เซอร์วิส
21079 

บ.เอ พี ที แอดวานซ์เซอร์วิส ราคาต่ำสุด 13 พ.ย. 62 

15 จ้างซ่อมเครื่องโรเนียว RISO 
Comcolor 7050 

74222 74222 เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 
74222 

บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาต่ำสุด 14 พ.ย. 62 

16 จ้างเหมารถไปเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 
จังหวัดราชบุร ี

40000 40000 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  อินพาเพียร 
40000 

นายสมนึก  อินพาเพียร 
 

ราคาต่ำสุด 15 พ.ย. 62 

17 ซื้อบอร์ดทดลอง Kidbright พร้อม
อุปกรณ์ 

30000 30000 เฉพาะเจาะจง หจก เค.เอส.พี ไลค์ 
30000 

หจก เค.เอส.พี ไลค์ 
 

ราคาต่ำสุด 15 พ.ย. 62 

18 จ้างเหมาไปทัศนศึกษา ยุวกาชาด 
ม.3 

8000 8000 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  อินพาเพียร 
8000 

นายสมนึก  อินพาเพียร 
 

ราคาต่ำสุด 18 พ.ย. 62 

19 ซื้อวัสดุสำนักงาน ห้องบุคคล 9979 9979 เฉพาะเจาะจง บ้านศิลป์เครื่องเขียน 
9979 

บ้านศิลป์เครื่องเขียน 
 

ราคาต่ำสุด 20 พ.ย. 62 

20 จ้างปรับพ้ืนที่เทปูน ลงเข็มทำเข่ือน
วางแผ่นพ้ืนสำเร็จ 

41450 41450 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ แท่นจันทา 
41450 

นายสุวรรณ แท่นจันทา 
 

ราคาต่ำสุด 21 พ.ย. 62 

21 ซื้อคอนกรีตผสมเสรจ็ 22 คิว 38030 38030 เฉพาะเจาะจง บ.มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง จำกัด 
38030 

บ.มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง จำกัด ราคาต่ำสุด 22 พ.ย. 62 

22 ซื้อกระดาษขาว A4 70 แกรม 100 
รีม 

9400 9400 เฉพาะเจาะจง นางชาลินี  กำลังงาม 
9400 

นางชาลินี  กำลังงาม 
 

ราคาต่ำสุด 25 พ.ย. 62 

         



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23725 23725 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จำกัด 
23725 

บ.สยามแม็คโคร จำกัด 
 

ราคาต่ำสุด 25 พ.ย. 62 

24 จ้างเปลี่ยนพัดลม,ล้างพัดลม,เดิน
ไฟฟ้า,ซ่อมไฟ 

5400 5400 เฉพาะเจาะจง นายวิชิน นาเมือง 
5400 

นายวิชิน  นาเมือง 
 

ราคาต่ำสุด 25 พ.ย. 62 

25 ซื้อหินอ่อน น้ำยากันซึม 44424.50 44424.50 เฉพาะเจาะจง บ.สระบุรีแกรนิต จำกัด 
44424.50 

บ.สระบุรีแกรนิต จำกัด 
 

ราคาต่ำสุด 25 พ.ย. 62 

26 จ้างเชื่อมเหล็กทำโครงหลังคาสนาม
บาส 2 มุงแผ่นเมทัลชีส 

197500 197500 เฉพาะเจาะจง นายสุพัติ นาทันคิด 
197500 

นายสุพัติ นาทันคิด 
 

ราคาต่ำสุด 25 พ.ย. 62 

27 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 6411 6411 เฉพาะเจาะจง สหศึกษา 
6411 

สหศึกษา 
 

ราคาต่ำสุด 26 พ.ย. 62 

28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 64670.80 64670.80 เฉพาะเจาะจง บ.มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง จำกัด 
64670.80 

บ.มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง จำกัด ราคาต่ำสุด 28 พ.ย. 62 

29 จ้างเชื่อมเหล็กทำโครงหลังคา มุง
แผ่นเมทัลชีส ก่ออิฐ ทำที่น่ังในโดม 

77550 77550 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  บัวจันทร์ 
77550 

นายสุเทพ บัวจันทร์ ราคาต่ำสุด 28 พ.ย. 62 

30 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกใส 2 
หลัง 

7800 7800 เฉพาะเจาะจง ร้านศาลายา เฟอร์นิเจอร์ 
7800 

ร้านศาลายา เฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ำสุด 29 พ.ย. 62 

 


