
 

 

 

 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  

 

 (ปีงบประมาณ 2563) 
 

ค าช้ีแจง 
      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้ด าเนินการก ากับติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียน ตามแผนป้องกันการ
ทุจริตของสถานศึกษา โดยได้มีการเปิดเผยและเผยแพร่ การด าเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ตามแนวทางของการประเมิน ITA ซึ่งมีข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับกรใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆ
ที่สามารถตรวจสอบได้ ดังหลักฐานที่สรุปไว้ในปีงบประมาณ 2563  
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๔ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

         

ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน เลขที่สัญญา วิธีซ้ือหรือจ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาท่ีตกลงท าสัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ท าสัญญา 

1 จ้างรถตู้น านักเรียนเข้าค่ายผู้น า 11,000 068/2562 วิิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซาลามัตทรานสปอรต์เซอร์วสิ 11,000 ราคาต  าสุด 13 ส.ค.62 

2 จ้ิางรถตู้ใช้ในการศึกษาดูงาน 30,000 066/2562 วิธิีเฉพาะเจาะจง หจก.ซาลามัตทรานสปอรต์เซอร์วสิ 30,000 ราคาต  าสุด 2 ก.ค.62 

3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานการเงิน 17,670 123/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 17,670 ราคาต  าสุด 23 ก.ค.62 

4 ซื้ิิอวัสดุอุปกรณ์งานนโยบายและแผน 13,532.04 129/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 13,532.04 ราคาต  าสุด 28 ส.ค.62 

5 ซื อน้ ามันเช้ือเพลิง 13,290 - วิธีตกลงราคา บมจ. ธนาคารกรุงไทย 13,290 ราคาต  าสุด 2 ก.ย.62 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๔ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
         

ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

วันที่ท า
สัญญา 

1 จ้างซ่อมแซมเครื องถ่ายเอกสารหอ้งงบประมาณ 7,418.31 200/2562 เฉพาะเจาะจง 
บ.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 7,418.31 ราคาต  าสุด 15 ก.ค.62 

2 จ้างท าตรายาง ใช้ในแผนงาน 400 - เฉพาะเจาะจง ร้านแอ๊ปเปิ้ลปริ้น 591 400 ราคาต  าสุด 13 ก.ย.62 

3 จ้างท าิป้ายท าเนียบบุคลากร 15,000 081/2562 เฉพาะเจาะจง ร้านทวี ดีไซน ์ 15,000 ราคาต  าสุิด 2 ก.ย.62 

4 ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมวันภาษาไทย 1,089 050/2561 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโคร 1,089 ราคาต  าสุด 25 ก.ค.62 

5 จ้างท าตรายาง ใชิ้ในงานแผนงาน 400 - เฉพาะเจาะจง ร้านแอิ๊ปเปิ้ลปริ้น 591 400 ราคาต  าสุด 6 ก.ย.62 

6 จ้างติดตั้งกระจกส านักงาน 11,000 084/2562 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีิ ดีไซน ์ 11,000 ราคาต  าสุด 20 ก.ย.62 

7 จ้างเช่าโดเมนเว็บไซต ์ 856 - เฉพาะเจาะจง บ. ที.เอช.นิค จ ากัด 856 ราคาต  าสุด 16 ก.ย.62 

8 จ้างท าป้ายสติ๊กเกอร์ศูนย์การเรียนรู้ 2,060 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจทูซีพริ้นติ้ง 2,060 ราคาต  าสุด 20 ก.ค.62 

9 จ้างท าป้ิายน าเสนอผลงาน 800 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจทูซีพริ้นติ้ง 800 ราคาต  าสุด 13 ส.ค.62 

10 จ้างท าป้ายอะครีคติดสติกเกอร ์ 3,440 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจทซูีพริ้นติ้ง 3,440 ราคาต  าสุด 23 ก.ค.62 

11 จ้างท าสติ๊กเกอร์และป้ายท าเนียบบุคลากร 1,110  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทูซีพริ้นติ้ง 1,110 ราคาต  าสุด 23ก.ค.62 

12 จ้างค่าบ ารุงรกัษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 15,000 061/2562 เฉพาะเจาะจง 
บ. คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอนซัลติ้ง 

จ ากัด 15,000 ราคาต  าสุด 21 มิ.ย.62 

13 จ้างคิ่าเช่าใช้เครื องแม่ข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10,800 082/2562 เฉพาะเจาะจง บ. สตราร์ซอฟท์แวร์ จ ากัด 10,800 ราคาต  าสุด 1 ต.ค.61 

14 ซื้ิิอลวดเยบ็กระดาษ 1,027.20 - เฉพาะเจาะจง บ. พันธวณิช จ ากัด 1,027.20 ราคาต  าสุด 4 ก.ย.62 

15 ซื้อหมึกพิมพ์ ก. งบประมาณ 17,560 131/2562 เฉพาะเจาะจง บ. ดับเบิ้ลยู เอส ด ี(ไทยแลนด์) จ ากัด 17,560 ราคาต  าสุด 5 ก.ย. 62 



ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

วันที่ท า
สัญญา 

16 ซื้อหมึิกพิมพ์ ก. งบประมาณ 24,360 139/2562 เฉพาะเจาะจง บ. ดัิบเบิ้ลยู เอส ด ี(ไทยแลนด์) จ ากัด 24,360 ราคาต  าสุด 25 ก.ย.62 

17 ซ้ือกุญแจและอุปกรณ์ห้อง ICT ก. บริหารวิชาการ 18,992.50 138/2562 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เชื อมสัมพันธ์ (ส านกังานใหญ่) 18,992.50 ราคาต  าสุด 16 ก.ย.62 

18 จ้างค่าซ่อมแซมรถ ทะเบียน ณค 2070 12,600 086/2562 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่จรัญ 12,600 ราคาต  าสุด 10 ก.ย.1962 

19 จ้างจัดท าป้ายไวนิล 4,000 - เฉพาะเจาะจง บ. ออบิท กราฟฟิค จ ากัด 4,000 ราคาต  าสุด 11 ต.ค.62 

20 จ้างซ่ิอมแซมแผงฝ้าเพดานหน้าหอ้งสมุด 18,000 003/2562 เฉพาะเจาะจง นายหนุ่ม ค าสาย 18,000 ราคาต  าสุด 30 ต.ค.62 

21 ซื้อไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดเทศบาล 10,100 002/2562 เฉพาะเจาะจง นายมีชัย วาจาใจ 10,100 ราคาต  าสุด 8 พ.ย.62 

22 ซื้อเครื องคิดเลข ก. บริหารงบประมาณ 13,200.16 001/2563 เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 13,200.16 ราคาต  าสุด 9 ต.ค.62 

23 ซื้อน าิมันรถ ประจ าเดือน ต.ค. 62 5,100 - วิธีตกลงราคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย 5,100 ราคาต  าสุด 2 ต.ค.62 

24 จ้างเหมาบริการเช่ารถ 3,500 - เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ ์สรั งบิน 3,500 ราคาต  าสุด 9 ต.ค.62 

25 จ้างเหมาบริการเช่ารถ ใช้ในการน าเสนอผลงาน 2,300 - เฉพาะเจาะจง หจก. ซาลามัตทรานสปอรต์เซอรว์ิส 2,300 ราคาต  าสุด 4 ต.ค.62 

26 จ้างซ่อมแซมเครื ิิองปริ้นเตอร ์ 1,400 - เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เค แอนด์ เค โทนเนอร์ 
เซอร์วิส 1,400 ราคาต  าสุด 20 ก.ย.62 

27 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 15,040 067/2562 เฉพาะเจาะจง ร้านมาล ี 15,040 ราคาต  าสุด 20 ก.พ.62 

28 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 3,471 - เฉพาะเจาะจง ร้านแอสเซทซาซูน 3,471 ราคาต  าสุด 14 ก.พ.62 

29 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 4,780 - เฉพาะเจาะจง ร้านโอบกิจ 4,780 ราคาต  าสุด 15 ก.พ.62 

30 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 4,015 - เฉพาะเจาะจง ร้านนายด ี 4,015 ราคาต  าสุด 11 ก.พ.62 

31 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 2,600 - เฉพาะเจาะจง ร้านสมนึก (พาหรุัด) 2,600 ราคาต  าสุด 11 ก.พ.62 

32 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 2,660 - เฉพาะเจาะจง ร้านสายพณิ 2,660 ราคาต  าสุด 11 ก.พ.62 

33 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 3,600 - เฉพาะเจาะจง ร้านอมฤต 3,600 ราคาต  าสุด 11 ก.พ.62 

34 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 540 - เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายด่วน 540 ราคาต  าสุด 25 ก.พ.62 

35 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 3,800 - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญชนก อ  าองอาจ 3,800 ราคาต  าสุด 25 ก.พ.62 



ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

วันที่ท า
สัญญา 

34 ซื้อสื อการเรียนรู้ ก. ศลิปะ 2,889 - เฉพาะเจาะจง ร้านถนอมพร 2,889 ราคต  าสุด 14 ก.พ.62 

35 ซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร ก.ย.62 2,205 - เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์พลอยชมพ ู 2,205 ราคาต  าสุด 30 ส.ค.62 

36 จ้างท าสติ๊ิิกเกอร์และไวนิล 5,050  เฉพาะเจาะจง ร้านเจทูซีพริ้นติ้ง 5,050 ราคาต  าสุด 24 ก.ค. 62 

37 ซื้ออุปกรณส์ านักงานวิชาการ 49,640 136/2562 เฉพาะเจาะจง 
บ. ศรีโสภณ เซฟ แอนด ์สตีล เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด 49,640 ราคาต  าสุด 4 ก.ย.62 

38 ซื้อคอมพิวเตอร์ ส านักงานวิชาการ 99,980.80 134/2562 เฉพาะเจาะจง 
บ.ทูดับบลิวโซลูซั น อินเตอร์เนชั น
แนล 99,980.80 ราคาต  าสุด 12 ก.ย.62 

39 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสวสิต ์ 32,500 083/2562 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ ทุมตะขบ 32,500 ราคาต  าสุด 26 ก.ค.62 

40 จ้างเหมาบริการซ่ิอมแซมบอรด์ 4,500 - เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ ทุมตะขบ 4,500 ราคาต  าสุด 30 ก.ค.62 

41 จ้างเหมาบริการปรบัพ้ืนเทคอนกรตีศาลา 2,000 - เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ ทุมตะขบ 2,000 ราคาต  าสุด 30 ก.ค.62 

42 ซื้ออิุปกรณส์ านักงานวิชาการ 32,240 135/2562 เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 32,240 ราคาต  าสุด 3 ก.ย.62 

43 ซื้อตู้เหล็กเพื อจัดเก็บปพ.๕ 24,569.97 137/2562 เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 24,569.97 ราคาต  าสุด 20 ส.ค.62 

44 ซื้อซองป้ายชื อ 2,339.99 - เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 2,339.99 ราคาต  าสุด 8 ต.ค.62 

45 ซื้อวิัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม 18,404 122/2562 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เชื อมสัมพันธ์ (ส านกังานใหญ่) 18,404 ราคาต  าสุด 24 ก.ค.62 

46 ซื้ออุปกรณ์ิซ่อมแซมอาคาร 124,221.65 132/2562 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เชื อมสัมพันธ์ (ส านกังานใหญ่) 124,221.65 ราคาต  าสุด 12 ก.ค.62 

47 จ้างเหมาบริการตดิตั้งสาย LAN 10,000 085/2562 เฉพาะเจาะจง บ. อินฟนิตี้ คอมเมิร์ซ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 10,000 ราคาต  าสุด 7 ต.ค.62 

48 ซื้ออุปกรณ์ศูนยค์หกรรม 95,750 133/2562 เฉพาะเจาะจง ร้านเจโทร 12 95,750 ราคาต  าสุด 20 ก.ย.62 

49 ซื้อวัสดุิใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 1,036 - เฉพาะเจาะจง ร้านถนอมพรเครื องเขียน 1,036 ราคาต  าสุด 11 ต.ค.62 

48 ซื้อวัสดุใชิ้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 3,000 - เฉพาะเจาะจง บ้านป้าย 3,000 ราคาต  าสุด 5 พ.ย.62 

49 ท าป้ายเข้าเล่ม 1,300 - เฉพาะเจาะจง บ้านป้าย 1,300 ราคาต  าสุด 3 ต.ค.62 

50 ซื้อวัสดุใชิ้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2,270  เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมอีเทคโทรนิค 2,270 ราคาต  าสุด 8 ต.ค.62 



ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

วันที่ท า
สัญญา 

51 จ้างเหมาบริการเช่ารถ 13,650 141/2562 เฉพาะเจาะจง นายฮากีม แอนดะรสิ 13,650 ราคาต  าสุด 27 ก.ย.62 

52 จ้างเชิ่าเหมารถบัส 2,300 - เฉพาะเจาะจง นายเดชา โนรีวงศ์ 2,300 ราคาต  าสุด 26 ก.ย.62 

53 
จ้างเช่าเครื องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้อง 
135 358,800 06/2562 เฉพาะเจาะจง 

บ.ทูดับบลิวโซลูซั น อินเตอร์เนชั น
แนล 358,800 ราคาต  าสุด 20 ส.ค.62 

54 จ้างเหมาบริการเช่ารถ 50,400 002/2563 เฉพาะเจาะจง หจก. ซาลามัตทรานสปอรต์เซอรว์ิส 50,400 ราคาต  าสุด 29 ต.ค.62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๔ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

วันที่ท า
สัญญา 

1 จ้างค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน ต.ค.62 29,960 002/2563 เฉพาะเจาะจง บ. ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จ ากัด 29,960 ราคาต  าสุด 1 ต.ค.62 

2 จ้างค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน ต.ค.62 29,960 001/2563 เฉพาะเจาะจง บ. ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จ ากัด 29,960 ราคาต  าสุด 1 ต.ค.62 

3 จ้างซ่อมตู้ล าโพง ก. ศิลปะ 6,200 086/2562 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน ์ช้อยเช้ือดี 6,200 ราคาต  าสุด 6 พ.ย.62 

4 
จ้างซ่ิอมรถกระบะ ทะเบียน 3กต
6119 7,051.57 006/2563 เฉพาะเจาะจง บ. คิงส์ยนต์เซอร์วิส จ ากดั 7,051.57 ราคาต  าสุด 18 พ.ย.62 

5 จ้างเหมาบริการซ่อมประตูสเตนเลส 29,000 008/2563 เฉพาะเจาะจง บ. ทีแอนดเ์อน็ แฮปป้ี สเตนเลส โปรดักส์ จ ากัด 29,000 ราคต  าสุด 20 พ.ย.62 

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน ก. บริหารงบประมาณ 38,474.49 008/2563 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 38,474.49 ราคาต่ิิสุด 7 พ.ย.62 

7 ซื้ิิอวัสดุส านักงาน ก. วิทย์ฯ 7,385 004/2563 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของสกสค. 7,385 ราคาต  าสุิด 12 พ.ย.62 

8 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร พ.ย. 62 1,960 - เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์พลอยชมพ ู 1,960 ราคาต  าสุด 10 ต.ค.62 

9 จ้างเข้าเลม่เอกสาร 8,520 009/2563 เฉพาะเจาะจง ร้ิานวีก๊อปปี ้ 8,520 ราคาต  าสุด 28 พ.ย.62 

10 ซื้อกระดาษ 80,250 006/2563 เฉพาะเจาะจง 
บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ 
จ ากัด 80,250 ราคาต  าสุด 15 พ.ย.62 

11 ซื้อหมึกพิมพ ์ 234,120 009/2563 เฉพาะเจาะจง บ. ดับเบิลยู เอส ดี (ไทยแลนด์) จ ากัด 234,120 ราคาต  าสุด 30 ต.ค.62 

12 จ้างเหมาบริิการติดตั้งสายเชื อมอินเตอร์เน็ต 6,366.50 007/2563 เฉพาะเจาะจง บ. อินฟนิตี้ คอมเมิร์ช เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 6,366.50 ราคาต  าสุด 18 พ.ย.62 

13 ซื้อน าิมันรถราชการ พ.ย. 62  11,360 - วิธีตกลงราคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย 11,360 ราคาต  าสุด 31 ต.ค.62 

14 ซื้อพัดลมติดผนัง 3,360 - เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,360 ราคาต  าสุด 26 พ.ย.62 



ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

วันที่ท า
สัญญา 

15 
จ้างท าป้ายฟวิเจอร์บอร์ด งานประกัน
คุณภาพ 7,704 010/2563 เฉพาะเจาะจง บ. ออบิท กราฟฟิค จ ากัด 7,704 ราคาต  าสุด 28 พ.ย.62 

16 ซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 3,380 011/2563 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของสกสค. 3,380 ราคาต  าสุด 28 พ.ย.62 

17 จ้างเหมาบริการรถตู ้ 2,500 - เฉพาะเจาะจง หจก. ซาลามัตทรานสปอรต์เซอรว์ิส 2,500 ราคาต  าสุด 6 ธ.ค.62 

18 จ้างเหมาท าประตสูเตนเลสขึ้นอาคาร 90,000 013/2563 เฉพาะเจาะจง 
บ.ทีแอนด์เอ็น แฮปปี ้สเตนเลส โปรดักส์ 
จ ากัด  90,000 ราคาต  าสุด 18 พ.ย.62 

19 ซื้อยาและเวชภัณฑ ์ 19,153 007/2563 เฉพาะเจาะจง บ. สาย 4 พีพีดรกส์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 19,153 ราคาต  าสุด 19 พ.ย.62 

20 ซื้ออุปกรณ์ปรบปรุงอาคารเรียน 6,906.85 142/2562 เฉพาะเจาะจง หจก. ส. เชื อมสมัพันธ์ 6,906.85 ราคาต  าสุด 25 ก.ค.62 

21 ซื้อวิัสดุอาคารสถานที  2,116.46 - เฉพาะเจาะจง หจก. ส. เชื อมสมัพันธ์ 2,116.46 ราคาต  าสุด 15 พ.ย.62 

22 
จ้างซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน ฮล 485 
กท 28,320.60 011/2563 เฉพาะเจาะจง 

บ. โตโยตา้ฉะเชิงเทรา ผู้จ าหน่ายโตโยตา้ 
จ ากัด 28,320.60 ราคาต  าสุด 28 พ.ย.62 

23 จ้างค่ิาเข้าเลม่และค่าไวนิล 656.80 - เฉพาะเจาะจง ร้ิานวีก๊อปปี ้ 656.80 ราคาต  าสุด 31 ต.ค.62 

24 จ้างท าสัตบรรณสาร 1/2562 79,350 004/2562 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ - เทค พริ้นติ้ง จ ากัด 79,350 ราคาต  าสุด 15 พ.ย.62 

25 จ้างปริ้นท์ฟิวเจอร์บอรด์ 2,568 005/2562 เฉพาะเจาะจง บ. ออบิท กราฟฟิค จ ากัด 2,568 ราคาต  าสุด 4 พ.ย.62 

26 ซื้อวัสดุิการแข่งขันศลิปหัตถกรรม 2,080 - เฉพาะเจาะจง บ. อมรศนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 2,080 ราคาต  าสุด 24 ต.ค.62 

27 จ้างปริ้ะกอบชุดโซลารเ์ซลล ์ 2,600 - เฉพาะเจาะจง นายวันดล อ่อนพาณิชย์ 2,600 ราคาต  าสุด 31 ต.ค.62 

28 ซื้อวัสดุิการแข่งขันศลิปหัตถกรรม 4,486 - เฉพาะเจาะจง นางสาวลมยั สวัสด ี 4,486 ราคาต  าสุด 24 ต.ค.62 

29 ซื้อ Speaker  3,638 - เฉพาะเจาะจง หจก. เอ - วัน แอด มายด ์ 3,638 ราคาต  าสุด 22 ต.ค.62 

30 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 150,000 087/2562 เฉพาะเจาะจง บ. ฉัตรแก้วทีม จ ากัด 150,000 ราคาต  าสุด 7 ต.ค.62 

31 ซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 114,480 005/2562 เฉพาะเจาะจง บ. พันธวณิช จ ากัด 114,480 ราคาต  าสุด 14 พ.ย.62 

32 ซื้อวัสดุิการแข่งขันศลิปหัตถกรรม 590 -- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเทค 590 ราคาต  าสุด 24 ต.ค.62 

33 ซื้อวัสดุิการแข่งขันศลิปหัตถกรรม 1,050 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเทค 1,050 ราคาต  าสุด 24 ต.ค.62 



ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

วันที่ท า
สัญญา 

34 จ้างค่าจัดส่งเอกสาร 105 - เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 105 ราคาต  าสุด 24 พ.ย.62 

35 จ้างท าป้ิายและเข้าเล่ม 1,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายด่วน 1,500 ราคาต  าสุด 26 พ.ย.62 

36 จ้างประกอบชุดโซลารเ์ซลล ์ 2,270 - เฉพาะเจาะจง ร้านป้ญญา ไดนาโม แบตเตอรี  2,270 ราคาต  าสุด 31 ต.ค.62 

37 ซื้ออุปกรณ์ิประกอบการแสดงตลก 4,926 - เฉพาะเจาะจง ร้านปอเปิ้ล 4,926 ราคาต  าสุด 21 พ.ย.62 

38 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 28,183.80 012/2562 เฉพาะเจาะจง บ. คลอลิตี้แอร์ คลีนนิ ง ซอร์วสิ 28,183.80 ราคาต  าสุด 28 พ.ย.62 

39 ซื้อไมโครโฟนไรส้าย 6,500 010/2562 เฉพาะเจาะจง ร้านเจโทร 12 6,500 ราคาต  าสุด 26 พ.ย.62 

40 จ้างเหมาบริการรถตู้ิิ 12,000 014/2562 เฉพาะเจาะจง หจก. ซาลามัตทรานสปอรต์เซอรว์ิส 12,000 ราคาต  าสุด 2 ธ.ค.62 

41 ซื้ออัดลมระบายอากาศ 1,904.60 - เฉพาะเจาะจง บ.พันธวณิช จ ากัด 1,904.60 ราคาต  าสุด 23 ก.ย.62 

42 ซื้อวัสดุเพื อการเรียนการสอน 41,800 012/2562 เฉพาะเจาะจง ร้านละลานตา 41,800 ราคาต  าสุด 9 ธ.ค.62 

43 ซื้อสแกนเนอร์ Fujixerox  31,000 140/2562 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 31,000 ราคาต  าสุด 19 ก.ย.62 

44 ซื้อวัสดุิการแข่งขันศลิปหัตถกรรม 1,500 - เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1,500 ราคาต  าสุด 26 พ.ย.62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๔ 

วันที่ 31 มกราคม 2563 
         

ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป วันที่ท าสัญญา 

1 ค่าวัสดุการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 3,284 - เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน ์ทวีสุข 1,080 ราคาต  าสุด 6 ธันวาคม 2562 

เฉพาะเจาะจง ร้านไผ่บง 2,204 ราคาต  าสุด 6 ธันวาคม 2562 

2 ค่าจ้างเหมารถบัส 24,000 015/2563 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซาลามตัทรานสปอร์ต
เซอร์วิส 

24,000 ราคาต  าสุด 11 ธันวาคม 
2562 

3 ค่ิาซื้อเครื องปรับอากาศ 31,030 017/2563 เฉพาะเจาะจง ห้ิางหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิตี้แอร ์คลนีนิ ง 
เซอร์วิส 

31,030 ราคาต  าสุด 24 ธันวาคม 
2562 

4 ค่าบริการย้ายเครื องปรับอากาศ 10,700 018/2563 เฉพาะเจาะจง ห้ิางหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิตี้แอร ์คลนีนิ ง 
เซอร์วิส 

10,700 ราคาต  าสุด 24 ธันวาคม 
2562 

5 ค่าบริการย้ายและลา้ง
เครื องปรับอากาศ 

15,622 017/2563 เฉพาะเจาะจง ห้ิางหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิตี้แอร ์คลนีนิ ง 
เซอร์วิส 

15,622 ราคาต  าสุด 24 ธันวาคม 
2562 

6 ค่าซื้อวัสดุพิธีถวายสักการะ 1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้ิานคุณใหญ่ ฟลาวเวอร ์ 1,200 ราคาต  าสุด 3 ธันวาคม 2562 

7 ค่าซื้ิิอครุภณัฑส์ านักงาน 87,680 016/2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอส.ไทยอินเตอร ์(ประเทศไทย)  87,680 ราคาต  าสุด 11 ธ.ค. 2562 

8 ค่าซื้ิิอหนังสือพิมพ์และวารสาร 3,040 - เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือพิมพ์พลอยชมพ ู 1,875 ราคาต  าสุด 26 พ.ย. 2562 

9 ค่าซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 2,100 - เฉพาะเจาะจง แอ๊ดการช่าง 2,100 ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563 

10 ค่าจ้ิางเหมารถบัส 259,600 023/2563 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซาลามตัทรานสปอร์ต
เซอร์วิส 

259,600 ราคาต  าสุด 21 ม.ค. 2563 

11 ค่าเช่าเครื องเสียง 20,000 020/2563 เฉพาะเจาะจง นายวิสูติ บญุคุ้มครอง 18,000 ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๔ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป วันที่ท าสัญญา 

1 ค่าจ้างเหมารถบัส 35,000 022/2563 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซาลามตัทรานสปอร์ต
เซอร์วิส 

35,000 ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563 

2 ค่าจ้างเหมารถบัส 48,000 021/2563 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซาลามตัทรานสปอร์ต
เซอร์วิส 

48,000 ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563 

3 ค่ิาซื้อโต๊ะโรงอาหาร 490,000 003/2563 
เฉพาะเจาะจง 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 490,000 
ราคาต  าสุด 13 พฤศจิกายน 

2562 

4 ค่าซื้อเครื องปรับอากาศ 459,000 031/2563 เฉพาะเจาะจง ห้ิางหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิตี้แอร ์คลนีนิ ง 
เซอร์วิส 

459,000 ราคาต  าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2563 

5 ค่าซื้ิิอโต๊ะพับอเนกประสงค ์ 44,400.08 018/2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีิโอแอล จ ากัด (มหาชน) 44,400.08 ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563 

6 ค่าจ้าิงท าตรายาง 550 - เฉพาะเจาะจง คอนโทรล วี ก็อปปี้ เซ็นเตอร ์ 550 ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563 

7 ค่าซื้อผงหมึกเครื องถ่ายเอกสาร 126,000 027/2563 เฉพาะเจาะจง เอ็นอาร์ทู โปร 126,000 ราคาต  าสุด 15 มกราคม 2563 

8 ค่าซื้อเครื ิิองปรับอากาศ 51,253 021/2563 เฉพาะเจาะจง ห้ิางหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิตี้แอร ์คลนีนิ ง 
เซอร์วิส 

51,253 ราคาต  าสุด 24 ธันวาคม 2562 

9 ค่าซื้อวัสดุงานอาคารสถานทิ่ 4,584.50 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เชื อมสมัพันธ์ 4,584.50 ราคาต  าสุด 6 มกราคม 2563 

10 ค่าซื้อสายไฟเดี ยว 1,701.30 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เชื อมสมัพันธ์ 1,701.30 ราคาต  าสุด 26 ธันวาคม 2562 

11 ค่าบริการตรวจสอบสญัญาณ 16,050 016/2563 เฉพาะเจาะจง บริิษัท ไอทีดิจิทเซริ์ฟ จ ากัด 16,050 ราคาต  าสุด 24 ธันวาคม 2562 

12 ค่าซื้อแบตเตอรี รถโรงเรยีน 2,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านค้ว เลี ยง เฮง 2,400 ราคาต  าสุด 13 มกราคม 2563 



ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป วันที่ท าสัญญา 

13 ค่าน้ ามัน 220 - เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริชัย สุวินทวงศ์ บริการ 220 ราคาต  าสุด 15 มกราคม 2563 

14 ค่าซื้อหมึกอิงค์เจ็ท 40,499.99 022/2563 เฉพาะเจาะจง บริษัิท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 40,499.99 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

15 ค่าเข้าเลม่สันกาว 4,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านวีก็อปปี้ 4,000 ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2563 

16 ค่าวัสดุกิจกรรมวันท าบญุตักบาตร 3,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านสุขใจ 3,200 ราคาต  าสุด 7 มกราคม 2563 

17 ค่าซื้อถ้วยรางวัล 9,000 019/2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอส สปอร์ต ซัพพลาย จ ากัด 9,000 ราคาต  าสุด 25 ธันวาคม 2562 

18 ค่าไวนิลงานนิทรรศการวิชาการ 450 - เฉพาะเจาะจง เจทูซีพริ้นติ้ง 450 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

19 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 3,040 - เฉพาะเจาะจง ร้านแต้กั้มเส็ง ดอกไม้ประดิษฐ์ 3,040 ราคาต  าสุด 23 ธันวาคม 2562 

20 ค่าผ้าต่วนงานนิทรรศการวิชาการ 4,800 - เฉพาะเจาะจง ห้าง เอ.อาร์ เท็กซ์ไทล ์ 4,800 ราคาต  าสุด 23 ธันวาคม 2562 

21 ค่าปริ้นท์ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 642 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออบิท กราฟฟิค จ ากัด 642 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

22 ค่าใบประกาศนียบัตร 5,150 019/2563 เฉพาะเจาะจง ร้าน PaiPrint 5,150 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

23 ค่าไวนิิลงานนิทรรศการวิชาการ 780 - เฉพาะเจาะจง เจทูซีพริ้นติ้ง 780 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

24 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 600 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดโซ ซังเกยีว (ประเทศไทย) จ ากัด 600 ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563 

25 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 450 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์ 415 ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563 

26 ค่าป้ายงานนิทรรศการวิชาการ 3,210 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออบิท กราฟฟิค จ ากัด 3,210 ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563 

27 ค่าปริ้นท์ประกาศนียบัตร 1,950 - เฉพาะเจาะจง ร้าน PaiPrint 1,950 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

28 ค่าป้ายงานนิทรรศการวิชาการ 1,337.50 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออบิท กราฟฟิค จ ากัด 1,337.50 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

29 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 3,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออบิท กราฟฟิค จ ากัด 2,730 ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563 

30 ค่าเช่าเต้นท์ผา้ใบ 8,400 025/2563 เฉพาะเจาะจง ร้านหมวยเต๊นทืผ้าใบ 8,400 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

31 ค่าจ้างเหมารถบัส 177,100 026/2563 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซาลามตัทรานสปอร์ต
เซอร์วิส 

177,100 ราคาต  าสุด 31 มกราคม 2563 

32 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 4,260 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจโทร 12 4,260 ราคาต  าสุด 25 ธันวาคม 2562 



ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 
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จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป วันที่ท าสัญญา 

33 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 4,184 - เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 4,184 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

34 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 123 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีิโอแอล จ ากัด (มหาชน) 123 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

35 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 5,945.01 023/2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีิโอแอล จ ากัด (มหาชน) 5,945.01 ราคาต  าสุด 24 ธันวาคม 2562 

36 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 1,754.80 - เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธวณิช จ ากัด 1,616.50 ราคาต  าสุด 24 ธันวาคม 2562 

37 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 256.80 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เชื อมสมัพันธ์ 256.80 ราคาต  าสุด 25 ธันวาคม 2562 

38 ค่าผ้าต่วนงานนิทรรศการวิชาการ 5,310 025/2563 เฉพาะเจาะจง ร้านไสว แฟบริคส ์ 5,310 ราคาต  าสุด 6 มกราคม 2563 

39 ค่าดอกกุหลาบงานนิทรรศการ
วิชาการ 3,300 

- เฉพาะเจาะจง 
ชาลิสา ฟลาวเวอร ์ 3,300 

ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

40 ค่าป้ายไวนลิและสแตนดี ้ 8,000 024/2563 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองจอก อิงค์เจ็ท 8,000 ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๔ 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป วันที่ท าสัญญา 

1 ค่าซื้ออุปกรณ์แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

26,000 038/2563 เฉพาะเจาะจง กฤษณะศิลป์ ดนตรไีทย 26,000 ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563 

2 ค่ิาซื้อเครื องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร ์

88,810 036/2563 เฉพาะเจาะจง บริิษัท ทูดับบลิวโซลูชั น อินเตอรเ์นชั นแนล 
จ ากัด 

87,980 ราคาต  าสุด 5 กุมภาพันธ์ 
2563 

3 ค่าซื้ิิอกระดาษ 35,759.40 026/2563 เฉพาะเจาะจง บริิิษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะ
อิน จ ากัด 

35,759.40 ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563 

4 ค่าซื้ออิุปกรณ์กีฬา 43,430 029/2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอส สปอร์ต ซัพพลาย จ ากัด 43,430 ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2563 

5 ค่าซื้ิิอหนังสือพิมพ์และวารสาร 3,040 - เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือพิมพ์พลอยชมพ ู 1,995 ราคาต  าสุด 26 ธันวาคม 2562 

6 ค่าซื้อกระดาษปก 880 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเทค 880 ราคาต  าสุด 9 มกราคม 2563 

7 ค่าน้ ามัน 1,470 - เฉพาะเจาะจง บริษัิท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 1,470 ราคาต  าสุด 30 มกราคม 2563 

8 ค่าปริ้นท์ป้ายนิทรรศการ 2,033 - เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ออบิท กราฟฟิค จ ากัด 

2,033 ราคาต  าสุด 7 กุมภาพันธ์ 
2563 

9 ค่าซื้อเครื องส ารองไฟ 1,990 - เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซีิโอแอล จ ากัด (มหาชน) 

1,990 ราคาต  าสุด 15 กุมภาพันธ์ 
2563 

10 ค่าซื้ิิอหนังสือพิมพ์และวารสาร 3,040 - เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือพิมพ์พลอยชมพ ู 1,765 ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2563 



ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
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สรุป วันที่ท าสัญญา 

11 ค่าวัสด ุ 414 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.บี.เอส.เซ็นเตอร์ จ ากัด 414 ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563 

         

12 ค่าวัิสดุงานอาคารสถานที  674.10 - เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เชื อมสมัพันธ์ 

674.10 ราคาต  าสุด 12 กุมภาพันธ์ 
2563 

13 ค่าวัิสดุงานอาคารสถานที  11,695.10 039/2563 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เชื อมสมัพันธ์ 

11,695.10 ราคาต  าสุด 14 กุมภาพันธ์ 
2563 

14 ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที  6,429.63 030/2563 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เชื อมสมัพันธ์ 6,429.63 ราคาต  าสุด 22 มกราคม 2563 

15 ค่าซื้อเครื ิิองคอมพิวเตอร ์ 70,085 035/2563 เฉพาะเจาะจง บริิษัท ทูดับบลิวโซลูชั น อินเตอรเ์นชั นแนล 
จ ากัด 

70,085 ราคาต  าสุด 23 มกราคม 2563 

16 ค่าซื้อกระดาษการ์ดส ี 629.99 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีิโอแอล จ ากัด (มหาชน) 629.99 ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563 

17 ค่าซื้อไมโครเวฟ 3,300 - เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซีิโอแอล จ ากัด (มหาชน) 

3,300 ราคาต  าสุด 4 กุมภาพันธ์ 
2563 

18 ค่าซื้อตรายาง 3,010.01 - เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซีิโอแอล จ ากัด (มหาชน) 

3,010.01 ราคาต  าสุด 20 กุมภาพันธ์ 
2563 

19 ค่ิาซื้อเครื องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร ์

25,000 144/2562 เฉพาะเจาะจง บริิษัท ทูดับบลิวโซลูชั น อินเตอรเ์นชั นแนล 
จ ากัด 

25,000 ราคาต  าสุด 5 กุมภาพันธ์ 
2563 

20 ค่าซื้อคูลเลอร์น้ าและเมกกะโฟน 27,079.99 024/2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีิโอแอล จ ากัด (มหาชน) 27,079.99 ราคาต  าสุด 14 มกราคม 2563 

21 ค่าวัสดุงานนิทรรศการวิชาการ 1,104 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเทค 1,104 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

22 ค่าซื้อหลอดสปอรต์ไลท์และคีม
ผูกลวด 

321 - เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เชื อมสมัพันธ์ 

321 ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๔ 

วันที่ 30 เมษายน 2563 

ที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน 
เลขที่
สัญญา 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง ชื่อผู้เสนอราคา/ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

ราคาท่ีตกลงท า
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป วันที่ท าสัญญา 

1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัสด ุ 497,700 01/2563 เฉพาะเจาะจง บ. เคสบายเคส จ ากัด 497,700 ราคาต  าสุด 19 ก.พ.63 

 


