
1.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อสายโปรเจคเตอร ์ 10,600 10,600 เฉพาะเจาะจง ไพศาล อีเล็คโทรนิคส ์

10600 
ไพศาล อีเล็คโทรนิคส ์ ราคาต่ำสุด 2 ม.ค.63 

2 จ้างเชื่อมโครงเหล็กทำหลังคา 14,040 14,040 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ บัวจันทร์ 
14040 

นายสุเทพ บัวจันทร์ ราคาต่ำสุด 2 ม.ค.63 

3 ซื้อถุงมือ ถุงน่อง บอด้ีสูทแขน
ยาว 

7,860 7,860 เฉพาะเจาะจง ร้านมาลี มารวย 
7860 

ร้านมาลี มารวย ราคาต่ำสุด 6 ม.ค.63 

4 ซื้อเครื่องกรองน้ำด่ืม 37,500 37,500 เฉพาะเจาะจง เพียววอเตอร์ชีสเต็ม 
37500 

เพียววอเตอร์ชีสเต็ม ราคาต่ำสุด 6 ม.ค.63 

5 ซื้อชุดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 20 
ชุด 

5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ครูชาติ สปอร์ต 
5400 

ครูชาติ สปอร์ต ราคาต่ำสุด 6 ม.ค.63 

6 ซื้อชุดย้อนยุคพร้อม
เครื่องประดับ 

5,880 5,880 เฉพาะเจาะจง ร้านโอบกิจ 
5880 

ร้านโอบกิจ ราคาต่ำสุด 9 ม.ค.63 

7 จ้างเทปูน ปูกระเบื้อง หอสมเด็จ
ฯ 

30,160 30,160 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ แท่นจันทา 
30160 

นายสุวรรณ แท่นจันทา ราคาต่ำสุด 10 ม.ค.63 

8 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา  18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา เฟอร์นิเจอร์ 
18000 

ร้านนานา เฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ำสุด 10 ม.ค.63 

9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 25,965 25,965 เฉพาะเจาะจง ร้าน เลียง เซ่ง ฮวด 
25965 

ร้าน เลียง เซ่ง ฮวด ราคาต่ำสุด 10 ม.ค.63 

10 ซื้อเตียงเหล็ก ท่ีนอนใยมะพร้าว 15,782.50 15,782.50 เฉพาะเจาะจง ปุ๊ เฟอร์นิเจอร์ 
15782.50 

ปุ๊ เฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ำสุด 10 ม.ค.63 

         



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซื้อหรือจ้าง 
11 ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา สีดำ โรเนียว 12,198 12,198 เฉพาะเจาะจง บริษัทรโิซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 

12198 
บริษัทรโิซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาต่ำสุด 13 ม.ค.63 

12 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 19,153 19,153 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอพีที แอควานซ์ เซอร์วิส จำกัด 
19153 

บริษัทเอพีทีแอควานซ์ เซอร์วิส จำกัด ราคาต่ำสุด 13 ม.ค.63 

13 จ้างติดต้ังเครื่องปรบัอากาศ 
18000 BTU 

48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา นาคบ้านกวย 
48000 

นายบัญชา นาคบ้านกวย ราคาต่ำสุด 13 ม.ค.63 

14 จ้างเหมาทาสีและซ่อมแซมหัว
ปักหอประดิษฐ ์

11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ แท่นจันทา 
11000 

นายสุวรรณ แท่นจันทา ราคาต่ำสุด 13 ม.ค.63 

15 ซื้อชุดแข็งขันกีฬาวูซู ชุดลด
น้ำหนัก น้ำมันมวย  

6000 6000 เฉพาะเจาะจง ครูชาติ สปอร์ต 
6000 

ครูชาติ สปอร์ต ราคาต่ำสุด 15 ม.ค.63 

16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
ภาษาต่างประเทศ 

13,202 13,202 เฉพาะเจาะจง สหศึกษา 
13202 

สหศึกษา ราคาต่ำสุด 17 ม.ค.63 

17 ซื้อคอนกรีต 4.5 คิว 7,784.99 7,784.99 เฉพาะเจาะจง บริษัทมหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด 
7748.99 

บริษัทมหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ราคาต่ำสุด 17 ม.ค.63 

18 จ้างเช่าที่พัก 4 ห้อง/คืน จำนวน 
6 คืน 

13,200 13,200 เฉพาะเจาะจง บ้านจั่นสเตย์ จ.อุดรธานี 
13200 

บ้านจั่นสเตย์ จ.อุดรธานี ราคาต่ำสุด 20 ม.ค.63 

19 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 22,700 22,700 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา นาคบ้านกวย 
22700 

นายบัญชา นาคบ้านกวย ราคาต่ำสุด 24 ม.ค.63 

20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,596 10,596 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด 
10596 

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด ราคาต่ำสุด 24 ม.ค.63 

21 ซื้อวัสดุสำนักงาน ธุรการ 10,445 10,445 เฉพาะเจาะจง สหศึกษา 
10445 

สหศึกษา ราคาต่ำสุด 27 ม.ค.63 

22 ซื้อป้ายไวนิล สติกเกอร์ซีทรู 17,480 17,480 เฉพาะเจาะจง เจ้าสัวปริ้น 
17480 

เจ้าสัวปริ้น ราคาต่ำสุด 27 ม.ค.63 

23 ซื้อป้ายไวนิลนาคาเกมส์ 6,700 6,700 เฉพาะเจาะจง เจ้าสัวปริ้น 
6700 

เจ้าสัวปริ้น ราคาต่ำสุด 27 ม.ค.63 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซื้อหรือจ้าง 
24 ซื้อคอนกรีต 20 คิว 34,599.95 34,599.95 เฉพาะเจาะจง บริษัทมหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด 

34599.5 
บริษัทมหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ราคาต่ำสุด 30 ม.ค.63 

25 ซื้อหมึกอิงแจ็ค CC สีดำ2 หลอด
ฟ้า 

41,999.99 41,999.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโย (ประเทศไทย) จำกัด 
41999.99 

บริษัท ริโย (ประเทศไทย) จำกัด ราคาต่ำสุด 31 ม.ค.63 

26 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

5,544.75 5,544.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทสนามแม็คโคร จำกัด 
5544.75 

บริษัทสนามแม็คโคร จำกัด ราคาต่ำสุด 31 ม.ค.63 

27 ซื้อวัสดุค่ายภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน 

26,631 26,361 เฉพาะเจาะจง สหศึกษา 
26361 

สหศึกษา ราคาต่ำสุด 31 ม.ค.63 

28 ซื้อป้ายไวนิล (งานค่ายลูกเสือ) 11,210 11,210 เฉพาะเจาะจง เจ้าสั่วปริ้น 
11210 

เจ้าสั่วปริ้น ราคาต่ำสุด 31 ม.ค.63 

29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 88,185.12 88,185.12 เฉพาะเจาะจง บริษัทมหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด 
88185.12 

บริษัทมหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ราคาต่ำสุด 31 ม.ค.63 

 


