
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 77,040 77,040 เฉพาะเจาะจง สวีทโฮมฮาร์ดแวร์ 
77040 

สวีทโฮมฮาร์ดแวร์ ราคาต่ำสุด 2 ธ.ค.62 

 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน คณิต 13,677 13,677 เฉพาะเจาะจง สหศึกษา 
13677 

สหศึกษา ราคาต่ำสุด 3 ธ.ค.62 

3 จ้างเชื่อมโครงเหล็ก มุงแผ่นเมทัล
ชีล 

83,166 83,166 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ นากันคิด 
83166 

นายณัฐพงษ์ นากันคิด ราคาต่ำสุด 3 ธ.ค.62 

4 ซื้อชุดเครื่องกรองผลิตน้ำด่ืม 600 
ลิตร 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง ธีรภัทรกรองน้ำ 
3600 

ธีรภัทรกรองน้ำ ราคาต่ำสุด 6 ธ.ค.62 

5 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,322 5,322 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ศรีชัยยศ 
5322 

นายอรรถพล ศรีชัยยศ ราคาต่ำสุด 9 ธ.ค.62 

6 ซื้อก่ออิฐปั้นตอลายไม้ 20,980 20,980 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ แท่นกันทา 
20980 

นายสุวรรณ แท่นกันทา ราคาต่ำสุด 9 ธ.ค62 

7 จ้างปูพ้ืนหินอ่อน และทำแท่นบูชา
หอพระ 

18,340 18,340 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ยางงาม 
18340 

นายประเสริฐ ยางงาม ราคาต่ำสุด 9 ธ.ค.62 

8 ซื้อถ่านอัลคาไลน์ พานาโซนิค 
เหลี่ยม 9V 

11,760 11,760 เฉพาะเจาะจง ร้านศาลายาการไฟฟ้า 
11760 

ร้านศาลายาการไฟฟ้า ราคาต่ำสุด 12 ธ.ค.62 

9 จ้างย้ายและซ่อมเครื่องเสียง ติดพัด
ลม เปลี่ยนโปรเจคเตอร์  

12,240 12,240 เฉพาะเจาะจง ไพศาล อีเล็คโทรนิคส ์
12240 

ไพศาล อีเล็คทรอนิคส ์ ราคาต่ำสุด 12 ธ.ค.62 

10 ซื้อประตูอลูมิเนียมบานแขวน 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย กานต์อักษร 
12500 

นายสมชาย กานต์อักษร ราคาต่ำสุด 12 ธ.ค.62 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

11 ซื้อเหรียญรางวัลโลหะ พร้อมสาย
ธงชาติ 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง อาร์มสปอร์ต กำแพงแสน 
14000 

อาร์มสปอร์ต กำแพงแสน ราคาต่ำสุด 16 ธ.ค.62 

12 จ้างเชื่อมโครงเหล็ก  44,488 44,488 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ นาหินคิด 
44488 

นายณัฐพงษ์ นาหินคิด ราคาต่ำสุด 16 ธ.ค.62 

13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 116,582 116,582 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง 
116582 

บริษัท มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง ราคาต่ำสุด 16 ธ.ค.62 

14 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  6,497 6,497 เฉพาะเจาะจง บริษัทออฟฟิช คลับ(ไทย) จำกัด 
6497 

บริษัทออฟฟิช คลับ(ไทย) จำกัด ราคาต่ำสุด 16 ธ.ค.62 

15 ซื้อคอนกรีต 11,824.9 11,824.9 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง 
11824.90 

บริษัท มหาสวัสด์ิวัสดุก่อสร้าง ราคาต่ำสุด 18 ธ.ค. 62 

16 ซื้อวัสดุสำนักงาน ภาษาไทย 6,025 6,025 เฉพาะเจาะจง สหศึกษา 
6025 

สหศึกษา ราคาต่ำสุด 19 ธ.ค.62 

17 ซื้อกล้อง SONY HANDYCAM AX 
33 

38,905 38,905 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ 
ซีสตัม จำกัด 

38905 

บริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ 
ซีสตัม จำกัด 

ราคาต่ำสุด 20 ธ.ค.62 

18 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,641 5,641 เฉพาะเจาะจง บ้านศิลป์ เครื่องเขียน 
5641 

บ้านศิลป์ เครื่องเขียน ราคาต่ำสุด 23 ธ.ค.62 

19 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง 
ไฟหน้า 

7,006.20 7,006.20 เฉพาะเจาะจง ปริยการยาง 
7006.20 

ปริการยาง ราคาต่ำสุด 23 ธ.ค.62 

20 จ้างเปลี่ยนยาง 12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง ปริยการยาง 
12800 

ปริการยาง ราคาต่ำสุด 23 ธ.ค.62 

21 ซื้อกระเบื้องปูพ้ืน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทไดนาสต้ี เซรามิค 
6000 

บริษัทไดนาสต้ี เซรามิค ราคาต่ำสุด 23 ธ.ค.62 

 


