
แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซ้ือหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

1 จัดจ้างติดต้ังสายเมนไฟ พร้อม
อุปกรณ์ 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา นาคบ้านกวย  
45,000 บาท 

นายบัญชา นาคบ้านกวย  
45,000 บาท 

ราคาต่ำสุด 4/2565 
4 ตุลาคม 2564 

2 จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ 

285,000 285,000 คัดเลือก บ.เอพีที แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด 
285,000 บาท 

บริษัท เคที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 
297,674 บาท 

บริษัท ทริพเพิล เอท ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด 

300,402 บาท 

บ.เอพีที แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด 
285,000 บาท 

 

ราคาต่ำสุด 6/2565 
18 ตุลาคม 2564 

3 จัดจ้างติดต้ังโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
และเครื่องเสียง 

78,990 78,990 เฉพาะเจาะจง ไพศาล อิเล็คโทรนิคส ์
78,990 บาท 

ไพศาล อิเล็คโทรนิคส ์
78,990 บาท 

ราคาต่ำสุด 7/2565 
1 ตุลาคม 2564 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 78 รายการ 132,857.62 132,857.62 เฉพาะเจาะจง สวีทโฮมฮาร์ดแวร์ 
132,857.62 บาท 

สวีทโฮมฮาร์ดแวร์ 
132,857.62 บาท 

ราคาต่ำสุด 8/2565 
5 ตุลาคม 2564 

5 จัดจ้างเชื่อมเหล็กแผ่นเมทัลชีส 
ปรับพ้ืนเทปูน ปูกระเบื้อง 

60,380 60,380 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ บัวจันทร์ 
60,380 บาท 

นายสุเทพ บัวจันทร์ 
60,380 บาท 

ราคาต่ำสุด 9/2565 
6 ตุลาคม 2564 

6 จัดจ้างติดต้ังฝ้าทีบาร์,ราวฝ้าสังกะส ี 148,200 148,200 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย กานต์อักษร 
148,200 บาท 

นายสมชาย กานต์อักษร 
148,200 บาท 

ราคาต่ำสุด 11/2565 
14 ตุลาคม 2564 

7 จัดซื้อยาฆ่าหญ้า 4 ลิตร  
13 แกลอน 

12,090 12,090 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพงษ์ พาณิชย์ 
12,090 บาท 

ร้านปิยพงษ์ พาณิชย์ 
12,090 บาท 

ราคาต่ำสุด 13/2565 
26 ตุลาคม 2564 

8 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง 
ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU 

299,950 299,950 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา นาคบ้านกวย  
299,950 บาท 

 

นายบัญชา นาคบ้านกวย  
299,950 บาท 

ราคาต่ำสุด 16/2565 
19 ตุลาคม 2564 



ลำดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซ้ือหาหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการจัดซื้อหรือจ้าง 

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ 22,475.35 22,475.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง 
(2015) จำกัด 

22,475.35 บาท 

บริษัท มหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง 
(2015) จำกัด 

22,475.35 บาท 

ราคาต่ำสุด 23/2565 
11 ตุลาคม 2564 

10 จัดจ้างรื้อโครงหลงัคา ต่อเติม
หลังคา ทายากันปลวก ปรับพ้ืนเท
ปูน รื้อลูกหมุน อาคารทรงคนอง 

91,720 91,720 เฉพาะเจาะจง นายสุพัติ นาทันคิด 
91,720 บาท 

นายสุพัติ นาทันคิด 
91,720 บาท 

ราคาต่ำสุด 26/2565 
6 ตุลาคม 2564 

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 40,392.50 40,392.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง 
(2015) จำกัด 

40,392.50 บาท 

บริษัท มหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง 
(2015) จำกัด 

40,392.50 บาท 

ราคาต่ำสุด 30/2565 
20 ตุลาคม 2564 

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 20,217.65 20,217.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง 
(2015) จำกัด 

20,217.65 บาท 

บริษัท มหาสวัสด์ิค้าวัสดุก่อสร้าง 
(2015) จำกัด 

20,217.65 บาท 

ราคาต่ำสุด 31/2565 
25 ตุลาคม 2564 

         

 


