
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

13,631.80 13,631.80 เฉพำะเจำะจง  วันวิวัฒน์ค้ำไม้  วันวิวัฒน์ค้ำไม้ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61117293340

13,631.80 13,631.80 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 61117293340

รำคำกลำง ลว 05/10/2561

10,700.00 10,700.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61117029476

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 001/2562

10,700.00 10,700.00 รำคำกลำง  ลว 25/10/2561

17,662.19 17,662.19 เฉพำะเจำะจง บริษัท พูนกิจอลูมิน่ัม จ ำกัด บริษัท พูนกิจอลูมิน่ัม จ ำกัด เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61117383967

17662.19 17662.19 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 006/2562

รำคำกลำง ลว 05/11/2561

10,261.00 10,261.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61117226055

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 003/2562

10,261.00 10,261.00 ลว  09/11/2561

20,715.20 20,715.20 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61117203046

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 002/2562

20,715.20 20,715.20 รำคำกลำง ลว  14/11/2561

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทีแอนด์วำย กำรช่ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ทีแอนด์วำย กำรช่ำง
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ซ้ือวัสดุซ่อมแซมเคร่ืองเล่นบ้ำนไม้ 

สนำมเด็กเล่น

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พิมพ์พรรณ

 กำรพิมพ์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พิมพ์พรรณ

 กำรพิมพ์

ซ้ือเส้นอลูมิเนียม เพ่ือปรับปรุง

ซ่อมแซมห้องเรียน

ซ้ือแบบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียนรำยบุคคล

ซ้ือซ่อมแซมศำลำไม้ บริเวณสนำม

ของโรงเรียนเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียน ร้ำนชัยเจริญ ร้ำนชัยเจริญ

จ้ำงลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ram 

for PC (2133) และซ่อมเคร่ืองปร้ิน 

SAMSUNG หมึกแท้ 4 สี EPSON ใช้

ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)

สรุปเม่ือวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

47,700.00 47,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซำฟำรีเวิลด์ จ ำกัด บริษัท ซำฟำรีเวิลด์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61117346074
(มหำชน) (มหำชน) รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 007/2562

47,700.00 47,700.00 รำคำกลำง ลว 20/11/2561

43,700.00 43,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซำฟำรีเวิลด์ จ ำกัด บริษัท ซำฟำรีเวิลด์ จ ำกัด เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61117353922
(มหำชน) (มหำชน) รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 008/2562

43,700.00 43,700.00 รำคำกลำง ลว 20/11/2561

32,400.00 32,400.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61117479858

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 009/2561

32,400.00 32,400.00 รำคำกลำง ลว 29/11/2561

14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61117490130
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 010/2562

14,000.00 14,000.00 รำคำกลำง ลว 29/11/2561

114,215.64 114,215.64 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61127353234
114215.64 114216.64 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 013/2562

รำคำกลำง ลว 21/12/2561 

26,964.00 26,964.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 61127447103

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 014/2562

26,964.00 26,964.00 รำคำกลำง ลว 21/12/2561
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ค่ำบัตรผ่ำนประตู ค่ำรถปรับอำกำศ 

รับ-ส่งนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำ

ปีท่ี 2 ไปทัศนศึกษำสวนสัตว์ซำฟำรี

เวิลด์ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

9 จ้ำงยำนพำหนะน ำนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3-4 ไป

ทัศนศึกษำ สวนสนุกดรีมเวิลด์ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

เขตกำรเดินรถท่ี 1

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

เขตกำรเดินรถท่ี 1

6 จ้ำงค่ำบัตรผ่ำนประตูนักเรียน ค่ำ

รถปรับอำกำศ รับ-ส่ง นักเรียนไป

ทัศนศึกษำสวนสัตว์ซำฟำรีเวิลด์ 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1

ซ้ือค่ำบัตรผ่ำนประตู สวนสนุก ดรีม

เวิลด์ นักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษำ ปีท่ี 3-4 กิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน

บริษัทอะมิวส์เม้นท์ ครีเอช่ัน 

จ ำกัด

บริษัทอะมิวส์เม้นท์ ครีเอช่ัน 

จ ำกัด

10 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียนพำส

เจอร์ไรส์รสจืด ประจ ำเดือน

พฤศจิกำยน 2561

ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Epson สีด ำ 

และหมึกชุด 4 สี ใช้ในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีแอนด์

วำย กำรช่ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีแอนด์

วำย กำรช่ำง



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

92,205.54 92,205.54 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62027155118
92,205.54 92,205.54 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 027/2562

รำคำกลำง ลว 24/12/2562

7,276.00 7,276.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62017383593

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 022/2562

7,276.00 7,276.00 รำคำกลำง ลว 04/01/2562

27,910.00 27,910.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62027312255
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 039/2562

27,910.00 27,910.00 รำคำกลำง ลว 07/01/2562

21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง  หจก.มีอนันต์ทรำเวล  หจก.มีอนันต์ทรำเวล เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62017141207
21,000.00 21,000.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 005/2562

รำคำกลำง ลว  09/01/2562

18,200.00 18,200.00 เฉพำะเจำะจง  อะมิวส์เม้นท์ ครีเอช่ัน จ ำกัด  อะมิวส์เม้นท์ ครีเอช่ัน จ ำกัด เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62017120870

18,200.00 18,200.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 017/2562

รำคำกลำง ลว 09/01/2562

103,832.40 103,832.40 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62027372762
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 041/2562

103,832.40 103,832.40 รำคำกลำง ลว 21/01/2562
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ซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน พำส

เจอร์ไรส์ รสจืด เดือนธันวำคม 2561

ซ้ือบัตรผ่ำนประตู สวนสนุกดรีม

เวิลด์ น ำนักเรียนระดับช้ันปฐมวัย

ไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ โครงกำร

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

จ้ำงพำหนะรับ-ส่ง นักเรียน จ ำนวน

 3 คัน น ำนักเรียนช้ันปฐมวัย ไป

ศึกษำแหล่งเรียนรู้สวนสนุกดรีม

เวิลด์ โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน

อำเซียน

หจก.อัตถำนนท์แอร์แอนด์

ซัพพลำย

หจก.อัตถำนนท์แอร์แอนด์

ซัพพลำย

14 ซ้ือชุดและอุปกรณ์กีฬำสีภำยใน

โรงเรียน ใช้ในกิจกรรมกีฬำสี

ประจ ำปี 2561

ร้ำน M สตูดิโอ ร้ำน M สตูดิโอ

ซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน พำส

เจอร์ไรส์ รสจืด ประจ ำเดือน 

มกรำคม 2562

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7,597.00 7,597.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62017378726

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 021/2562

7,597.00 7,597.00 รำคำกลำง ลว 23/01/2562

12,150.00 12,150.00 เฉพำะเจำะจง อะมิวส์เม้นท์ ครีเอช่ัน จ ำกัด อะมิวส์เม้นท์ ครีเอช่ัน จ ำกัด เลขท่ีโครงกำร 62027011011

12,150.00 12,150.00 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 024/2562

ลว 01/02/2562

7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง  หจก.มีอนันต์ทรำเวล  หจก.มีอนันต์ทรำเวล เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62027016156
7,500.00 7,501.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 025/2562

รำคำกลำง ลว 01/02/2562

83,769.98 83,769.98 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62037204419
83,769.98 83,769.98 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 050/2562

รำคำกลำง ลว 04/02/2562

30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.มีอนันต์ทรำเวล หจก.มีอนันต์ทรำเวล เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62027250001
30,000.00 30,000.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 029/2562 

รำคำกลำง ลว 15/02/2562
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20 จ้ำงค่ำพำหนะน ำนักเรียน

กำรศึกษำพิเศษ ไปทัศนศึกษำนอก

สถำนท่ี สวนสนุกดรีมเวิลด์ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์งำน เป

ลียนลูกยำงถำดกระดำษ ห้อง

วิชำกำรประถม จ ำนวน 2 ชุด

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เคเค เทรด

ด้ิง แอนด์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เคเค เทรด

ด้ิง แอนด์ เซอร์วิส

19 ซ้ือบัตรเข้ำชมสวนสุกดรีมเวิลด์ น ำ

นักเรียนกำรศึกษำพิเศษ ไปทัศน

ศึกษำแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน

ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน พำส

เจอร์ไรส์รสจืด ประจ ำเดือน

กุมภำพันธ์ 2562

22 จ้ำงค่ำพำหนะน ำนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษำไปทัศนศึกษำแหล่ง

เรียนรู้ ณ เมืองโบรำณ โครงกำร

พัฒนำผู้เรียน โดยรถปรับอำกำศ

จ ำนวน 3 คัน



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง เมืองโบรำณ เมืองโบรำณ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62027379176
27,000.00 27,000.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ  042/2562

รำคำกลำง ลว 22/02/2562

9,900.00 9,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนขนมบำงบัว ร้ำนขนมบำงบัว เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62027393337
9,900.00 9,901.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 043/2562

รำคำกลำง ลว 22/02/2562

4,690.00 4,690.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62027455530
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 044/2562

4,690.00 4,690.00 รำคำกลำง ลว 25/02/2562 

7,276.00 7,276.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62037185528

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 046/2562

7,276.00 7,276.00 รำคำกลำง ลว 25/02/2562

13,192.90 13,192.90 เฉพำะเจำะจง เลขท่ีโครงกำร 62057032350
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 064/2562

13,192.90 13,192.90 ลว 25/02/2562

27

26

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน พำส

เจอร์ไรส์ รสจืด ประจ ำเดือน 

มีนำคม 2562

ซ้ือผงหมึกเคียวเซร่ำ รุ่น TK-174 

ใช้ในส ำนักงำนงบประมำณ ห้อง

กำรเงิน

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เคเค เทรด

ด้ิง แอนด์ เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เคเค เทรด

ด้ิง แอนด์ เซอร์วิส

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นผู้เสนอรำคำ

ถูกท่ีสุด และไม่

เกินรำคำกลำง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีแอนด์วำย 

กำรช่ำง

24 จ้ำงค่ำอำหำร และค่ำน้ ำด่ืม 

ส ำหรับนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่ง

เรียนรู้นอกสถำนท่ี ณ เมืองโบรำณ 

และสถำนตำกอำกำศบำงปู จ.

สมุทรปรำกำร นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษำตอนต้น โครงกำร

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

23 ซ้ือค่ำบัตรผ่ำนประตูไปทัศนศึกษำ

แหล่งเรียนรู้เมืองโบรำณ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำตอนต้นโครงกำร

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

25 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ใช้ส ำนักงำน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีแอนด์วำย 

กำรช่ำง



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1,387,000.00 1,387,000.00 บริษัท วัชรินทร์ สถำปัตย์ เลขท่ีโครงกำร 62017393929

1,269,000.00 เลขท่ีสัญญำ 001/2562
บริษัท เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
1,073,000.00 ลว 26/02/2562

1,073,000.00 ผ่ำนระบบGFMIS

บริษัท วีพี มำร์เก็ตต้ิง แอนด์

1,259,000.00

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง  นำยวุฒิพงษ์ วงศ์วิวิฒน์  นำยวุฒิพงษ์ วงศ์วิวิฒน์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62037307250
15,000.00 15,000.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 047/2562

รำคำกลำง ลว 01/03/2562

114,841.00 114,841.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62037066955

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 048/2562 

114,841.00 114,841.00 รำคำกลำง ลว 01/03/2562

24,000.00 24,000.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62037140164

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 049/2562

24,000.00 24,000.00 รำคำกลำง ลว 01/03/2562

9,343.50 9,343.50 เฉพำะเจำะจง สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62037545835

9,343.50 9,343.50 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 046/2562

รำคำกลำง ลว 12/03/2562

บริษัท เอส.เอส. ฟลอร์

ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
28

30

31

ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุง

ซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำร

ประกอบและส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน

โรงเรียนบำงบัว(เพ่งต้ังตรงจิตร

วิทยำคำร) ด้วยวิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้ำงค่ำพำหนะน ำนักเรียนไปเข้ำ

ค่ำยลูกเสือ-ยุวกำชำด นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษำปีท่ี 5-6

 องค์กำรขนส่งมวลชน

กรุงเทพ เขตกำรเดินรถท่ี1

 องค์กำรขนส่งมวลชน

กรุงเทพ เขตกำรเดินรถท่ี1

เป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

จ้ำงค่ำยลูกเสือ นักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษำปีท่ี 5-6 โครงกำร

พัฒนำกิจกรรมผู้เรียน

บริษัท กรุงเทพวันวำนรีสอร์ท

 จ ำกัด

บริษัท กรุงเทพวันวำนรีสอร์ท

 จ ำกัด

ประกวด

รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

29 จ้ำงค่ำจ้ำงวิทยำกร จ ำนวน 4 คน 

น ำนักเรียนไปเข้ำค่ำยลูกเสือ ยุว

กำชำด 3 วัน 2 คืน โครงกำร

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

32 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเข้ำค่ำย

พักแรม ลูกเสือ - ยุวกำชำด ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 

5และระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

95,110.20 95,110.20 เฉพำะเจำะจง อัตถำนนท์แอร์แอนด์ซัพพลำย อัตถำนนท์แอร์แอนด์ซัพพลำย เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62047182112

95,110.20 95,110.20 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 058/2562

ลว 18/03/2562

293,531.52 293,531.52 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057112448
293,531.52 293,531.52 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 065/2562

รำคำกลำง ลว 22/03/2562

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62067117006
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 077/2562

6,000.00 6,000.00 รำคำกลำง ลว 22/03/2562

5,900.00 5,900.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62067157751
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 078/2562

5,900.00 5,900.00 รำคำกลำง ลว 22/03/2562

11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง เลขท่ีโครงกำร 62047402764
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 059/2562

11,000.00 11,000.00 ลว 02/04/2562

บริษัท เกรียงกลกำร จ ำกัด
37

บริษัท เกรียงกลกำร จ ำกัด เป็นผู้เสนอ

รำคำท่ีไม่เกิน

รำคำกลำง

ซ่อมแซมรถตู้โรงเรียนโรงเรียน 

เปล่ียนยำง จ ำนวน 4 เส้น และเติม

น้ ำยำแอร์

จ้ำงวิทยำกรให้ควำมรู้ตำมโครงกำร

พัฒนำบุคลำกรอบรมครูเชิง

ปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

สถำนศึกษำ

นำยกฤษดำ ผ่องพิทยำ นำยกฤษดำ ผ่องพิทยำ

ซ้ืออำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง และ

น้ ำด่ืมในโครงกำรพัฒนำบุคคลำกร

อบรมครูเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรสถำนศึกษำ

 นำงประดับ ก ำแพง  นำงประดับ ก ำแพง

33 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 2 ชุด พร้อม

ติดต้ัง และย้ำยติดต้ัง

เคร่ืองปรับอำกำศ

35

36

34 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน นม

ปิดภำคเรียน (เทอม 2/2561) 

โครงกำรอำหำรเสริม นักเรียนด่ืม

ประจ ำทุกวัน



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

68,000.00 68,000.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62047187890
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 057/2562
รำคำกลำง ลว 04/04/2562

68,000.00 68,000.00

20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.มีอนันต์ทรำเวล หจก.มีอนันต์ทรำเวล เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62047185651

20,000.00 20,000.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 060/2562

รำคำกลำง ลว 04/04/2562

55,900.00 55,900.00 เฉพำะเจำะจง  บริษัท หำดต้ืน คล่ืนสวย  บริษัท หำดต้ืน คล่ืนสวย เลขท่ีโครงกำร 62047193632
รีสอร์ท จ ำกัด รีสอร์ท จ ำกัด เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 061/2562
55,900.00 55,900.00 ลว 04/04/2562

643,794.00 643,794.00 คัดเลือก เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62047189806
รำคำต่ ำสุด เลขท่ีสัญญำ 004/2562

533,770.90 533,770.90 ลว 10/05/2562
บจก.บำงบัวทองศึกษำภัณฑ์

543,138.75
บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ จ ำกัด

545,000.00
38,400.00 38,400.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057156566

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 062/2562
รำคำกลำง ลว 10/05/2562

38,400.00 38,400.00

 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคล พี 

เอส เน็ตเวิคร์ ซัพพลำย

 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคล พี 

เอส เน็ตเวิคร์ ซัพพลำย

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศึกษำ

นำนำภัณฑ์
41

42

38

40

39

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศึกษำ

นำนำภัณฑ์

ซ้ือโทรทัศน์ ULTRA HD 60 น้ิว LG

 จ ำนวน 2 เคร่ือง พร้อม ขำแขวน

จ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศ 2 ช้ัน 

เพ่ือน ำครูไปจ. จันทบุรี โครงกำร

ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

สถำนศึกษำ ปี 2562 เพ่ือพัฒนำครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ค่ำท่ีพัก ในกำรประชุมำจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรสถำนศึกษำ ปี2562 

 ณ จังหวัดจันทบุรี

ซ้ือกระดำษไขแม่พิมพ์ริโซ่กรำฟ 

และหมึกพิมพ์ริโซ่กรำฟสีด ำ ใช้ใน

กำรจัดพิมพ์ข้อสอบระหว่ำงภำค

เรียนและปลำยภำคเรียน

เป็นผู้เสนอ

รำคำท่ีไม่เกิน

รำคำกลำง

ซ้ือหนังสือเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท เอ แอนด์ วี แสงชัย

เทรดด้ิง จ ำกัด

บริษัท เอ แอนด์ วี แสงชัย

เทรดด้ิง จ ำกัด



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1,578,000.00 1,578,000.00 คัดเลือก  นำยเชำว์วรรธน์ วงศ์สุวรรณ  นำยเชำว์วรรธน์ วงศ์สุวรรณ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057125341
1,578,000.00 1,578,000.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีสัญญำ 003/2562

นำงสำวลักษมี สัตยำชัย รำคำกลำง ลว 15/05/2562
1,578,000.00 และมีคุณภำพ

นำงสำววีณำ ช่อไสว
1,578,000.00

1,435,980.00 1,435,980.00 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057161042
1,435,980.00 1,435,980.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีสัญญำ 004/2562

รำคำกลำง ลว 15/05/2562
63,000.00 63,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ แอนด์ วี แสงชัย บริษัท เอ แอนด์ วี แสงชัย เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057236216

เทรดด้ิง จ ำกัด (ส ำนักงำน เทรดด้ิง จ ำกัด (ส ำนักงำน รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 068/2562
63,000.00 63,000.00 รำคำกลำง ลว 15/05/2562

12,947.00 12,947.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057413032

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 072/2562
12,947.00 12,947.00 รำคำกลำง ลว 15/05/2562

15,600.00 15,600.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057298317
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 069/2562
รำคำกลำง ลว 17/05/2562

15,600.00 15,600.00
116,800.00 116,800.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057441037

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 073/2562

116,800.00 116,800.00 รำคำกลำง ลว 22/05/2562

12,733.00 12,733.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057527212

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 074/2562

12,733.00 12,733.00 รำคำกลำง ลว 22/05/2562

44

เอ แอนด์ วี แสงชัยเทรดด้ิง 

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

เอ แอนด์ วี แสงชัยเทรดด้ิง 

จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

48 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนัง 1 

เคร่ือง และแบบแขวน 2 เคร่ือง
หจก.อัตถำนนท์แอร์แอนด์

ซัพพลำย

หจก.อัตถำนนท์แอร์แอนด์

ซัพพลำย

43

45

47

49

46

ซ้ือซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ปี

กำรศึกษำ 2562

จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน

นักเรียน ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ

 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ซ้ือตู้แช่เคร่ืองด่ืม พำนำโซนิค เพ่ือ

แช่อำหำรเสริม(นม) โรงเรียน 

จ ำนวน 2 เคร่ือง

ซ้ือขำต้ังทีวีแบบล้อเล่ือน ปรับสูงต่ ำ

 จ ำนวน 2 ชุด

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 

3 เคร่ือง
หจก.อัตถำนนท์แอร์แอนด์

ซัพพลำย

หจก.อัตถำนนท์แอร์แอนด์

ซัพพลำย

ซ้ืออะไหล่ชุดดรัมและหมึกพิมพ์

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร
หจก. เคเค เทรดด้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

หจก. เคเค เทรดด้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

33,255.60 33,255.60 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62057509348

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 075/2562

33,255.60 33,255.60 รำคำกลำง ลว 23/05/2562

57,726.82 57,726.82 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62067006096

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 076/2562

57,726.82 57,726.82 รำคำกลำง ลว 28/05/2562
19,180.00 19,180.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำฮินดำ ซิงห์ ร้ำนมำฮินดำ ซิงห์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62067211856

19,180.00 19,180.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 084/2562
รำคำกลำง ลว 30/05/2562

14,445.00 14,445.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62067009720

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 079/2562
14,445.00 14,445.00 รำคำกลำง ลว 31/05/2562

16,950.00 16,950.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62067009725

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 080/2562

16,950.00 16,950.00 รำคำกลำง ลว 31/05/2562

8,774.00 8,774.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62067172863
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 082/2562

8,774.00 8,774.00 รำคำกลำง ลว 06/06/2562

8,415.00 8,415.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำงช้ำงเมืองนนท์ ร้ำนบ้ำงช้ำงเมืองนนท์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62077273734
8,415.00 8,415.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 093/2562

รำคำกลำง ลว 06/06/2562

หจก.ทีแอนด์วำย กำรช่ำง หจก.ทีแอนด์วำย กำรช่ำง

52 ซ้ือดอกไม้และผ้ำประดับเวที

ซ้ืออุปกรณ์ท ำควำมสะอำด  บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด 

(มหำชน)

 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด 

(มหำชน)

56

54

55

ซ้ือต้นไม้และกระถำงปลูกต้นไม้

จ้ำงลงโปรแกรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้อง

ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

และงำนวัดผลระดับมัธยม

ซ้ือปำกกำเพ่ือสุขภำพ สีขำว หมึก

เติม แปรงลบกระดำน และน้ ำยำ

ท ำควำมสะอำนกระดำน

 บริษัท เฉลิม คอนเนคช่ัน 

จ ำกัด

 บริษัท เฉลิม คอนเนคช่ัน 

จ ำกัด

ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ย่ีห้อ Samsung

 mlt-d1116t
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีแอนด์

วำย กำรช่ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีแอนด์

วำย กำรช่ำง

53 ซ้ือผงหมึกเคียวเซร่ำ TK-479 

ส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเคียวเซร่ำ

 รุ่น FS-6525 MFP

หจก. เคเค เทรดด้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

หจก. เคเค เทรดด้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

50

51



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

48,957.00 48,957.00 เฉพำะเจำะจง  ร้ำนชัยเจริญ  ร้ำนชัยเจริญ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62077299766
48,957.00 48,957.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 094/2562

รำคำกลำง ลว 14/06/2562
37,211.76 37,211.76 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62077096094

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 089/2562

37,211.76 37,211.76 รำคำกลำง ลว 20/06/2562

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง  ร้ำนเพ่ิมพูนทรัพย์  ร้ำนเพ่ิมพูนทรัพย์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62077274894
15,000.00 15,000.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 095/2562

รำคำกลำง ลว 03/07/2562
7,033.00 7,033.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62077364756

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 096/2562

7,033.00 7,033.00 รำคำกลำง ลว 10/07/2562
6,800.00 6,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญส่ง ร้ำนบุญส่ง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62087049799

6,800.00 6,800.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 099/2562
รำคำกลำง ลว 10/07/2562

119,289.00 119,289.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62077535807
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 097/2562

119,289.00 119,289.00 รำคำกลำง ลว 30/07/2562
12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง  ร้ำนทวีชัย  ร้ำนทวีชัย เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62097232362 

12,000.00 12,000.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 117/2562
รำคำกลำง ลว 30/07/2562

7,300.00 7,300.00 เฉพำะเจำะจง  ท.เจริญ ได แอร์  ท.เจริญ ได แอร์ เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62097225275
7,300.00 7,300.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 102/2562

รำคำกลำง ลว 09/08/2562

58 ซ้ือกระดำษ A4 และ F14

ชุดกำรแสดงแสดงร ำกลองยำว

 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด 

(มหำชน)

 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด 

(มหำชน)

จ้ำงซ่อมแอร์รถโรงเรียน

61

62

64

63

57

59

ซ่อมพัดลมโคจร

ซ้ือหนังสือเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

เพ่ิมเติม

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศึกษำ

นำนำภัณฑ์

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศึกษำ

นำนำภัณฑ์

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรปรับปรุง

ซ่อมแซมห้องประชุม

ซ้ือป๊ัมน้ ำ

60 ซ้ือลูกบิดประตู บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จ ำกัด (มหำชน)



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

34,680.00 34,680.00 เฉพำะเจำะจง  ซีเอส ซัพพลำย  ซีเอส ซัพพลำย เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62087258073
34,680.00 34,680.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 101/2562

รำคำกลำง ลว 13/08/2562
19,900.00 19,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ทีแอนด์วำย กำรช่ำง หจก.ทีแอนด์วำย กำรช่ำง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62097030567

19,900.00 19,900.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 112/2562
รำคำกลำง ลว 30/08/2562

7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62097621787
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 118/2562

7,200.00 7,200.00 รำคำกลำง ลว 03/09/2562
97,806.83 97,806.83 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62097232467

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ  114/2562
97,806.83 97,806.83 รำคำกลำง ลว 09/09/2562

14,300.00 14,300.00 เฉพำะเจำะจง อู่รำมอินทรำ 23 เซอร์วิส อู่รำมอินทรำ 23 เซอร์วิส เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62097237150
14,300.00 14,300.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 115/2562

ลว 09/09/2562
14,552.00 14,552.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62097236989

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ  116/2562
14,552.00 14,552.00 รำคำกลำง ลว 10/09/2562

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลเตอร์มำร์ท จ ำกัด บริษัท ฟิลเตอร์มำร์ท จ ำกัด เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62097621695
6,000.00 6,000.00 รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 119/2562

รำคำกลำง ลว 16/09/2562
82,000.00 82,000.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62107084008

รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 118/2562
82,000.00 82,000.00 รำคำกลำง ลว 20/09/2562

71 ซ้ือไส้กรองน้ ำ Prue PE

ซ้ือผงหมึกเคียวเซร่ำ TK-174 

จ ำนวน 4 ตลับ

หจก.เคเค เทรดด้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

หจก.เคเค เทรดด้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด 

(มหำชน)

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด 

(มหำชน)
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและใช้

งำนกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน ปี

กำรศึกษำ 2562

จ้ำงซ่อมรถตู้โรงเรียน

68

69

65

66

70

67

72

เช่ำท่ีพักคณะครูเข้ำร่วมโครงกำร

ธรรมสัญจร

ซันไรส์ ลำกูน โฮเทล แอนด์ 

กอล์ฟ จ ำกัด

ซันไรส์ ลำกูน โฮเทล แอนด์ 

กอล์ฟ จ ำกัด

จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันนักเรียน

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

วันท่ี 23 - 27 กันยำยน 2562

นำยเชำว์วรรธน์ 

วงศ์สุวรรณ

นำยเชำว์วรรธน์ 

วงศ์สุวรรณ

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ ำ

ซ้ือจอ projector screen มอเตอร์

ไฟฟ้ำ



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) รำคำท่ีเสนอ และรำคำ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32,800.00 32,800.00 เฉพำะเจำะจง เป็นผู้เสนอ เลขท่ีโครงกำร 62107084192
รำคำท่ีไม่เกิน เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 119/2562

32,800.00 32,800.00 รำคำกลำง ลว 27/09/2562

73 นำยเชำว์วรรธน์ 

วงศ์สุวรรณ

นำยเชำว์วรรธน์ 

วงศ์สุวรรณ
จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันนักเรียน

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

วันท่ี 29 กันยำยน - 1 ตุลำคม 2562

ลงชื่อ....................................................(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
(นางบุปผา มหาศะรานนท)์

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช)

ผู้อ านวยการโรงเรียน(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)


