
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 กระดาษไขและหมึกพิมพ์ไข 
 

96,835 96,835 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้  
(ประเทศไทย) จ ากัด

(96,835) 

บริษัท ริโก้  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.3-3/1/2563 

2 กระดาษบรู๊ฟโรเนียว และกระดาษ
ถ่ายเอกสาร  

39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญเปเปอร์ 
(39,000) 

ร้านจรัญเปเปอร์ เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.4-3/1/2563 

3 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
๔๐-๐๒๐๐ สุพรรณบุรี 

๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง ป.เจริญการยาง 
(8,100) 

ป.เจริญการยาง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๑๔-๗/๑/๒๕๖๓ 

4 จ้างเหมาท าเสื้อโปโลนักเรียน  ๕๖,๒๖๐ ๕๖,๒๖๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอันธิกา วุฒิโย
วโรดม (56,260) 

นางสาวอันธิกา วุฒิโย
วโรดม 

เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๑๕-๑๓/๑/๒๕๖๓ 

5 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
๔๐-๐๑๒๑ สุพรรณบุรี 

๑๑,๗๓๐ ๑๑,๗๓๐ เฉพาะเจาะจง อู่เล้งการช่าง 
(11,730) 

อู่เล้งการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๑๖-๒๑/๑/๒๕๖๓ 

6 กระดาษค าตอบ ๑๐๐ ข้อ ขนาด 
A๕ -แบบไม่มีโลโก้โรงเรียน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ 
จ ากัด (50,000) 

บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ 
จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๕-๒๑/๑/๒๕๖๓ 

7 จ้างเหมาซ่อมรถตู้ ทะเบียน นก
๔๕๘๓ สุพรรณบุรี 

๒๖,๒๒๐ ๒๖,๒๒๐ เฉพาะเจาะจง อู่เล้งการช่าง 
(26,220) 

อู่เล้งการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๒๒-๒๘/๑/๒๕๖๓ 

8 จ้างเหมาซ่อมรถหกล้อ ทะเบียน 
๔๐-๐๒๐๐ สุพรรณบุรี 

๑๙,๔๓๐ ๑๙,๔๓๐ เฉพาะเจาะจง อู่เล้งการช่าง 
(19,430) 

อู่เล้งการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๒๓-๒๘/๑/๒๕๖๓ 

9 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน บท
๙๙๔๔ สุพรรณบุรี 

๕๙,๘๔๐ ๕๙,๘๔๐ เฉพาะเจาะจง อู่เล้งการช่าง 
(59,840) 

อู่เล้งการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๒๔-๒๘/๑/๒๕๖๓ 

 

 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

10 วัสดุส านักงาน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ชญาดาเครื่องเขียน 
(9,000) 

ชญาดาเครื่องเขียน เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.12-27/2/2563 

11 วัสดุส านักงาน 219,635 219,635 เฉพาะเจาะจง ชญาดาเครื่องเขียน 
(219,635) 

ชญาดาเครื่องเขียน เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.7-6/2/2563 

12 เทเนอร์แซกโซโฟน K-MAN 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคเครื่องดนตรี 
(22,500) 

ร้านคลีนิคเครื่องดนตรี เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.6-7/2/2563 

13 หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า ๑๐,๗๐๐ ๑๐,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

(10,700) 

บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.8-11/2/2563 

14 จ้างเหมาซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 
๓๓๘๕ สุพรรณบุรี พร้อมอุปกรณ์ 

๙,๕๐๐ ๙,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง อู่เล้งการช่าง 
(9,500) 

อู่เล้งการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๒๙-๒๗/๒/๒๕๖๓ 

15 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด

(60,000) 

บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๑๑-๒/๓/๒๕๖๓ 

16 เอกสารประกอบการเรียนจีน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น พี ปริ้นติ้ง 
แอนด์ ก็อปปี้(8,000) 

ร้านเอ็น พี ปริ้นติ้ง แอนด์ 
ก็อปปี้ 

เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.30-9/3/2563 

17 กระดาษบรู๊ฟโรเนียว และกระดาษ
ถ่ายเอกสาร  

๗๕,๕๐๐ ๗๕,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญเปเปอร์ 
(75,500) 

ร้านจรัญเปเปอร์ เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.17-9/3/2563 

18 กระดาษไขและหมึกพิมพ์ไข 
 

๙๖,๘๓๕ ๙๖,๘๓๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้  
(ประเทศไทย) จ ากัด

(96,835) 

บริษัท ริโก้  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.20-11/3/2563 

 

 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 หมึกองค์เจ็ท CC สีด า ๒๖,๙๙๙.๙
๙ 

๒๖,๙๙๙.
๙๙ 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

(26}999.99) 

บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.21-11/3/2563 

20 แอลกอฮอล์เจล ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง สว่างเภสัช (5,400) สว่างเภสัช เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๒๒-๒๖/๓/๒๕๖๓ 
21 บอร์ดไม้ขนาด 120x120 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนายจรัญ เจริญสุข

(16,000) 
ร้านนายจรัญ เจริญสุข เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.40-18/5/2563 

22 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
๔๐-๐๒๐๐ สุพรรณบุรี 

๕,๑๔๐ ๕,๑๔๐ เฉพาะเจาะจง ป.เจริญการช่าง 
(5,140) 

ป.เจริญการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๔๒-๑๒/๖/๒๕๖๓ 

23 ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์งาน
ดูแลอาหารสถานที่พร้อมวัสดุ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ขุมทรัพย์ดอนเจดีย์ 
(15,000)   

ขุมทรัพย์ดอนเจดีย์   เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.41-19/6/2563 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมเวที อาคาร
หอประชุมสุพรรณิการ์พร้อมพัสดุ    

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ขุมทรัพย์ดอนเจดีย์  
(30,000)   

ขุมทรัพย์ดอนเจดีย์    เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.43-19/6/2563 

25 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแสงดาว 
(20,000) 

ร้านแสงดาว เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๔๔-๑๙/๖/๒๕๖๓ 

26 เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(12,000) 

บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๒๕-๒๙/๖/๒๕๖๓ 

27 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ -HP Laser 
Jet MFP M227SDN 

๙,๗๙๐ ๙,๗๙๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(9,790) 

บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๒๖-๒๙/๖/๒๕๖๓ 

28 จัดท าบานประตู   ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล การช่าง 
(21,000)  

ร้านอุบล การช่าง   เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.45-30/6/2563 

 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

29 ประตู ปิด – เปิด  ประตูบานเลื่อน
เก็บในผนัง 

๓๗,๘๐๐ 

 
๓๗,๘๐๐ 

 
เฉพาะเจาะจง ร้านอุบล การช่าง  

(37,800)  
ร้านอุบล การช่าง   เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.46-30/6/2563 

30 กระดาษบรู๊ฟโรเนียว และกระดาษ
ถ่ายเอกสาร  

69,500 69,500 เฉพาะเจาะจง ร้านจรัญเปเปอร์ 
(69,500) 

ร้านจรัญเปเปอร์ เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.29-8/7/2563 

31 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
๔๐-๐๒๐๐ สุพรรณบุรี พร้อม
อุปกรณ์ 

๖,๘๐๐ ๖,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง อู่เล้งการช่าง 
(6,800) 

อู่เล้งการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๕๐-๙/๗/๒๕๖๓ 

32 ซ่อมแซมตู้ท าน้ าเย็น ๑๙,๙๗๖.๙๐ ๑๙,๙๗๖.๙
๐ 

เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการ โซเวเวล 
แอนด์ เซฟตี้ 
(๑๙,๙๗๖.๙๐) 

ศูนย์บริการ โซเวเวล 
แอนด์ เซฟตี้ 

เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.53-17/7/2563 

33 เครื่องขัด,แปรงทาสี,สายพานกลม
,สีรองพ้ืนยูรีเทน และ ทินเนอร์
ส าหรับสีทาหรือน้ ามันชักเงา 

๑๙,๗๗๐    ๑๙,๗๗๐    เฉพาะเจาะจง ส าเนียงอุปกรณ์ 
(19,770) 

ส าเนียงอุปกรณ์ เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.30-17/7/2563 

34 จ้างเหมาซ่อมรถบัสทะเบียน ๔๐-
๐๑๒๑  สุพรรณบุรี พร้อมอุปกรณ์ 

๒๐,๐๔๐ ๒๐,๐๔๐ เฉพาะเจาะจง อู่เล้งการช่าง 
(20,040) 

อู่เล้งการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๕๔-๒๑/๗/๒๕๖๓ 

35 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  ๑๕,๗๕๐ ๑๕,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(15,750) 

บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๓๓-๒๙/๗/๒๕๖๓ 

36 ซ่อมเครื่องปรัซ่อม
เครื่องปรับอากาศบอากาศ 

๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัยแอร์เซอร์วิส 
(5,800) 

ร้านธงชัยแอร์เซอร์วิส เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๕๕-๒๙/๗/๒๕๖๓ 

37 เครื่องคอเครื่องคอมพิวเตอร์มพิว
เตอร์ 

๓๙๙,๖๐๐ ๓๙๙,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(399,600) 

บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๓๕-๒๙/๗/๒๕๖๓ 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

38 ไมโครโฟน เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ 23,350 23,350 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(23,350) 

บริษัทแอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.34-30/7/2563 

39 กระดาษไขและหมึกพิมพ์ไข 
 

๑๒๑,๙๘๐ ๑๒๑,๙๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

(๑๒๑,๙๘๐) 

บริษัท ริโก้  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.36-7/8/2563 

40 หมึกพิมพ์  71,999.9
9 

71,999.
99 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

(71,999.99) 

บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.37-7/8/2563 

41 เครื่องคอมพิวเตอร ์ ๙๕,๖๒๕   ๙๕,๖๒๕   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 
(๙๕,๖๒๕  ) 

บริษัท แอลเอ็นเค เทคโนโลยี 
จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.38-7/8/2563 

42 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 

๒๕๘,๙๓๐ ๒๕๘,๙๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 
(๒๕๘,๙๓๐) 

บริษัท แอลเอ็นเค เทคโนโลยี 
จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.42-7/8/2563 

43 คอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์
แคนนอน 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทแอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(๑๕,๐๐๐) 

บริษัท แอลเอ็นเค เทคโนโลยี 
จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.43-7/8/2563 

44 ป้ายไวนิล ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ดอนเจดีย์อาร์ต 
(5,200) 

ดอนเจดีย์อาร์ต เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๕๘-๗/๘/๒๕๖๓ 

45 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข 
๓๓๘๕ สุพรรณบุรี พร้อมอุปกรณ์ 

๑๓,๐๕๐ ๑๓,๐๕๐ เฉพาะเจาะจง ป.เจริญการยาง 
(13,050) 

ป.เจริญการยาง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๕๖-๗/๘/๒๕๖๓ 

 

 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

46 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
บท๙๙๔๔ สุพรรณบุรี พร้อม
อุปกรณ์ 

๘,๗๒๐ ๘,๗๒๐ เฉพาะเจาะจง ป.เจริญการยาง 
(8,720) 

ป.เจริญการยาง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๕๗-๗/๘/๒๕๖๓ 

47 ซ่อมกล้องวงจรปิด ค่าจ้าง
เหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด 

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทแอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(85,000) 

บริษัทแอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.59-10/8/2563 

48 วัสดุส านักงาน 5,500  5,500 เฉพาะเจาะจ ชญาดาเครื่องเขียน 

(5,500) 
ชญาดาเครื่องเขียน เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.39-11/8/2563 

49 เครื่องฉาย เครื่องเสียง 
เครื่องพิมพ์ 

74,900 74,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(74,900) 

บริษัทแอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.44-14/8/2563 

50 คอมพิวเตอร์ เครื่อง
โปรเจคเตอร์ 

79,400 79,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทกิจโกศลบุ๊คเซน
เตอร์ จ ากัด 
(79,400) 

บริษัทกิจโกศลบุ๊คเซน
เตอร์ จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.45-14/8/2563 

51 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ าดื่ม   ๒๗,๓๐๖.๔๐ ๒๗,๓๐๖.๔๐ เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการ โซเวเวล 
แอนด์ เซฟตี้  

(๒๗,๓๐๖.๔๐) 

ศูนย์บริการ โซเวเวล 
แอนด์ เซฟตี้   

เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.61-17/8/2563 

52 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงสระว่าย
น้ า 

๑๔๑,๐๒๖ ๑๔๑,๐๒๖ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาคานา พูล 
แอนด์ สวิม จ ากัด 

(๑๔๑,๐๒๖) 

บริษัท ซาคานา พูล 
แอนด์ สวิม จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๖๐-๑๙/๘/๒๕๖๓ 

53 แฟ้มจัดเก็บเอกสารปพ.๑ A๔ ๑๑,๔๐๐ ๑๑,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง สุชาดา วงษ์มาดิษฐ์ / 
ชญาดาเครื่องเขียน 

(๑๑,๔๐๐) 

สุชาดา วงษ์มาดิษฐ์ / 
ชญาดาเครื่องเขียน 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๔๖-๑๙/๘/๒๕๖๓ 

 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้ำง 
(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

54 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่อง
ส ารองไฟ ,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ , 
เครื่องสแกนเนอร์ ,เครื่องพิมพ์ 
Canon G2010 

๓๔,๓๔๐ ๓๔,๓๔๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด  

(34,340) 

บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด   

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.47-20/8/2563 

55 ตู้เก็บเอกสาร และโต้ะท างาน ๔๑,๒๐๐ 
 

๔๑,๒๐๐ 
 

เฉพาะเจาะจง ซี.เจ.ซัพพลายเออร์   
(41,200) 

ซี.เจ.ซัพพลายเออร์   เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.48-21/8/2563 

56 บอร์ดไม้สัก 10,200 10,200 เฉพาะเจาะจง ร้านนายจรัญ เจริญสุข 
(10,200) 

ร้านนายจรัญ เจริญสุข เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.62-24/8/2563 

57 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑๗,๕๒๐ ๑๗,๕๒๐ เฉพาะเจาะจง สุชาดา วงษ์มาดิษฐ์ / 
ชญาดาเครื่องเขียน 

(17,520) 

สุชาดา วงษม์าดิษฐ์ / 
ชญาดาเครื่องเขียน 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๔๙-๒๕/๘/๒๕๖๓ 

58 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
๔๐-๐๒๐๐ สุพรรณบุรี พร้อม
อุปกรณ์ 

๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง อู่เล้งการช่าง 
(6,300) 

อู่เล้งการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๖๐-๓๑/๘/๒๕๖๓ 

59 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 
๔๐-๐๒๐๐ สุพรรณบุรี พร้อม
อุปกรณ์ 

๕,๔๘๐ ๕,๔๘๐ เฉพาะเจาะจง ป.เจริญการช่าง 
(5,480) 

 

ป.เจริญการช่าง 
 

เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๖๔-๓๑/๘/๒๕๖๓ 

60 จ้างเหมาซ่อมรถบัส ทะเบียน ๔๐-
๐๑๒๑ สุพรรณบุรี พร้อมอุปกรณ์ 

๑๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง อู่เล้งการช่าง 
(13,500) 

อู่เล้งการช่าง เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.๖๕-๓๑/๘/๒๕๖๓ 

61 ป้ายไวนิล   ๑๗,๒๖๐ ๑๗,๒๖๐ เฉพาะเจาะจง ดอนเจดีย์อาร์ต 
(17,260) 

ดอนเจดีย์อาร์ต เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.67-1/9/2563 

 

 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

62 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒๙,๙๕๐ ๒๙,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(29,950) 

บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๕๒-๘/๙/๒๕๖๓ 

63 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเหรด ๙,๑๒๐ ๙,๑๒๐ เฉพาะเจาะจง ๗๘๙ ซัพพลาย 
(9,120) 

๗๘๙ ซัพพลาย เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๕๓-๘/๙/๒๕๖๓ 

64 ซื้อหมึก ๑๕,๖๕๐ ๑๕,๖๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย. 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

(15,650) 

บริษัท เค.เอส.วาย. 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอม

มิวนิเคชั่น จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๕๑-๘/๙/๒๕๖๓ 

65 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒๙,๙๕๐ ๒๙,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

(29,950) 

บริษัท แอลเอ็นเค 
เทคโนโลยี จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๕๒-๘/๙/๒๕๖๓ 

66 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเหรด ๙,๑๒๐ ๙,๑๒๐ เฉพาะเจาะจง ๗๘๙ ซัพพลาย ๗๘๙ ซัพพลาย เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๕๓-๘/๙/๒๕๖๓ 
67 ซื้อหมึก ๑๕,๖๕๐ ๑๕,๖๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย. 

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

(15,650) 

บริษัท เค.เอส.วาย. 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอม

มิวนิเคชั่น จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๕๑-๘/๙/๒๕๖๓ 

68 เจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ 
สบู่เหลวล้างมือ 
 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ ค าเภา 
(24,000) 

นายวีระศักดิ์ ค าเภา เลือกเจาะจงร้านค้า จซ.๕๔-๘/๙/๒๕๖๓ 

69 เปลี่ยนอุปกรณ์และอะไหล่ลิฟต์ ๑๒๒,๔๐๘ ๑๒๒,๔๐๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (122,408) 

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.69-9/9/2563 

70 ซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง สรสิชแอร์  (23,000) สรสิชแอร์   เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.70-9/9/2563 



 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

71 จัดท าสุพรรณิการ์สาร   ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวรศิลป์การพิมพ์ 
๘๙ (45,000) 

ร้านวรศิลป์การพิมพ์ ๘๙     เลือกเจาะจงร้านค้า จจ.71-9/9/2563 

 


