
 

สรุปผลการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุรายเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

โรงเรียนวัดราษฎรร์ังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

ค าน า 
 

  ในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร งบประมาณบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ และได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก 
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ส่วนที่ 1 
สรุปผลการจัดซื้อ 

 
สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อวัสดุการศึกษา 
งานศิลปหัตถกรรม 

16,592.49 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

16,592.49 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

16,592.49 เสนอราคาต่ าสุด 1/2563 
ลว.1ต.ค.62 

2 ซื้อวัสดุการศึกษา 
 

1,374.95 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

1,374.95 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

1,374.95 เสนอราคาต่ าสุด 2/2563 
ลว.1ต.ค.62 

3 
 

ซื้อกระจกเงา 15,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง เต๋อ อลูมิเนยีม 15,000 เต๋อ อลูมิเนยีม 15,000 เสนอราคาต่ าสุด 3/2563 
ลว.2ต.ค.62 

4 ซื้อวัสดุการศึกษาช่วง
ช้ันท่ี 1 

29,529.86 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

29,529.86 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

29,529.86 เสนอราคาต่ าสุด 4/2563 
ลว.9ต.ค.62 

5 ซื้อวัสดุการศึกษาช่วง
ช้ันท่ี 2 

25,764.53 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

25,764.53 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

25,764.53 เสนอราคาต่ าสุด 5/2563 
ลว.9ต.ค.62 

6 ซื้อน้ ามันรถ 1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.จรรโลงพานิช 1,000 หจก.จรรโลงพานิช 1,000 เสนอราคาต่ าสุด 6/2563 
ลว.27ต.ค.62 

                                                                                   รวมเงิน 89,261.83 

 
 
 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา
ช่วงช้ันท่ี 3  

29,423.93 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

29,423.93 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

29,423.93 เสนอราคาต่ าสุด 7/2563 
ลว.1 พ.ย.62 

2 ซื้อไวนิล 
 

900 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

900 ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

900 เสนอราคาต่ าสุด 8/2563 
ลว.4 พ.ย.62 

3 
 

ซื้อวัสดุกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

688 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านเฮยีโก 688 ร้านเฮยีโก 688 เสนอราคาต่ าสุด 9/2563 
ลว.6พ.ย.62 

4 
 

ซื้อวัสดุกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

3,115 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.ไทย ทวีสิน 
สตีล 

3,115 หจก.ไทย ทวีสิน 
สตีล 

3,115 เสนอราคาต่ าสุด 10/2563 
ลว.7พ.ย.62 

5 
 

ซื้อวัสดุกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

528 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย พานิช 528 ร้านพรชัย พานิช 528 เสนอราคาต่ าสุด 11/2563 
ลว.7พ.ย.62 

6 ซื้อไวนิล 
 

1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

1,000 ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 12/2563 
ลว.7พ.ย.62 

7 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ท่าจีนรุ่งเรือง
ปิโตรเลียม 

1,000 บ.ท่าจีนรุ่งเรือง
ปิโตรเลียม 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 13/2563 
ลว.8พ.ย.62 

8 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 450 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ศิริสาครเอน
เนอร์จี จ ากัด 

450 บ.ศิริสาครเอน
เนอร์จี จ ากัด 

450 เสนอราคาต่ าสุด 14/2563 
ลว.8พ.ย.62 

9 ซื้อวัสดุกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

1,291 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยาม แม็คโคร 
จ ากัด 

1,291 บ.สยาม แม็คโคร 
จ ากัด 

1,291 เสนอราคาต่ าสุด 15/2563 
ลว.10 พ.ย.62 

10 ซื้อวัสดุกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

1,480 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอซีค้าปลีก
และค้าส่ง 

1,480 หจก.เอซีค้าปลีก
และค้าส่ง 

1,480 เสนอราคาต่ าสุด 16/2563 
ลว.10พ.ย.62 

11 ซื้อวัสดุวันลอยกระทง 235 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้าน วินเบสท ์ 235 ร้าน วินเบสท ์ 235 เสนอราคาต่ าสุด 17/2563 
ลว.11พ.ย.62 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

12 ซื้อวัสดุวันลอยกระทง 1,620 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง นางยุภา  
พระพลศร ี

1,620 นางยุภา  
พระพลศร ี

1,620 เสนอราคาต่ าสุด 18/2563 
ลว.11พ.ย.62 

13 ซื้อวัสดุวันลอยกระทง 120 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย พานิช 120 ร้านพรชัย พานิช 120 เสนอราคาต่ าสุด 19/2563 
ลว. 11พ.ย.62 

14 ซื้อวัสดุงานช่าง 150 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 150 ร้านศิรไิพศาล 150 เสนอราคาต่ าสุด 20/2563 
ลว.11พ.ย.62 

15 ซื้อหมึกพิมพ ์ 1,100 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิซ คลับ
(ไทย) จ ากัด 

1,100 บ.ออฟฟิซ คลับ
(ไทย) จ ากัด 

1,100 เสนอราคาต่ าสุด 21/2563 
ลว.13พ.ย.62 

16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์
อาหารกลางวัน 

12,630 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง อรทัย คิทเช่นสโตร ์ 12,630 อรทัย คิทเช่นสโตร ์ 12,630 เสนอราคาต่ าสุด 22/2563 
ลว. 15พ.ย.62 

17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์
อาหารกลางวัน 

917 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยาม แม็คโคร 
จ ากัด 

917 บ.สยาม แม็คโคร 
จ ากัด 

917 เสนอราคาต่ าสุด 23/2563 
ลว.15พ.ย.62 

18 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
สภานักเรียน 

685 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สมใจ สาย 4 685 บ.สมใจ สาย 4 685 เสนอราคาต่ าสุด 24/2563 
ลว.15พ.ย.62 

19 
 

ซื้อวัสดุงานช่าง 2,958 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.ไทย ทวีสิน 
สตีล 

2,958 หจก.ไทย ทวีสิน 
สตีล 

2,958 เสนอราคาต่ าสุด 25/2563 
ลว.18พ.ย.62 

20 ซื้อวัสดุกิจกรรม  
ทู บีนัมเบอร์วัน 

978 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยาม แม็คโคร 
จ ากัด 

978 บ.สยาม แม็คโคร 
จ ากัด 

978 เสนอราคาต่ าสุด 26/2563 
ลว.16พ.ย.62 

21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์
อาหารกลางวัน 

4,690 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม 4,690 บ.ดูโฮม 4,690 เสนอราคาต่ าสุด 27/2563 
ลว.18 พ.ย.62 

22 ซื้อวัสดุงานช่าง 2,054 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 2,054 ร้านศิรไิพศาล 2,054 เสนอราคาต่ าสุด 28/2563 
ลว.19พ.ย.62 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

23 ซื้อหมึกพิมพ ์
 

21,409.18 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

21,409.18 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

21,409.18 เสนอราคาต่ าสุด 29/2563 
ลว.19พ.ย.62 

24 ซื้อวัสดุงานช่าง 955 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 955 ร้านศิรไิพศาล 955 เสนอราคาต่ าสุด 30/2563 
ลว.20พ.ย.62 

25 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
สภานักเรียน 

420 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกระดาษ 420 ร้านบ้านกระดาษ 420 เสนอราคาต่ าสุด 31/2563 
ลว. 21พ.ย.62 

26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน
ศิลปหัตถกรรม  
ครั้งท่ี 69 

2,900 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

2,900 ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

2,900 เสนอราคาต่ าสุด 32/2563 
ลว.21 พ.ย.62 

27 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
สภานักเรียน 

242 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณียไ์ทย 242 บ.ไปรษณียไ์ทย 242 เสนอราคาต่ าสุด 33/2563 
ลว.22 พ.ย.62 

28 ซื้ออุปกรณ์แข่งขัน
กีฬาฟุตซอลลีก 

300 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง - 300 - 300 เสนอราคาต่ าสุด 34/2563 
ลว.22พ.ย.62 

29 ซื้อน้ าหมึก 
ถ่ายเอกสาร 

20,865 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์ 
ซัพลาย 

20,865 หจก.โปรวายเดอร์ 
ซัพลาย 

20,865 เสนอราคาต่ าสุด 35/2563 
ลว.21 พ.ย.62 

30 
 

ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ ามันและ
การค้าปลีก 

500 บ.ปตท.น้ ามันและ
การค้าปลีก 

500 เสนอราคาต่ าสุด 36/2563 
ลว. 22พ.ย.62 

31 ซื้อวัสดุงานช่าง 7,230 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.อรรถรโชค 
อิเลคทริค 

7,230 หจก.อรรถรโชค 
อิเลคทริค 

7,230 เสนอราคาต่ าสุด 37/2563 
ลว.22พ.ย.62 

32 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.ไทรทอง 
บริการ 1995 

500 หจก.ไทรทอง 
บริการ 1995 

500 เสนอราคาต่ าสุด 38/2563 
ลว.25พ.ย.62 

33 ซื้อวัสดุงานช่าง 180 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 180 ร้านศิรไิพศาล 180  เสนอราคาต่ าสุด 39/2563 
ลว.25พ.ย.62 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

34 ซื้อวัสดุงานช่าง 790 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

790 ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

790 เสนอราคาต่ าสุด 40/2563 
ลว.25พ.ย.62 

35 ซื้อกลองชุด 
 

7,500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.เคซี มิวสคิ 
 เซ็นเตอร์ จ ากดั 

7,500 บ.เคซี มิวสคิ 
 เซ็นเตอร์ จ ากดั 

7,500 เสนอราคาต่ าสุด 41/2563 
ลว.27พ.ย.62 

36 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันพ่อแห่งชาติ 

1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

1,000 ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 42/2563 
ลว.28พ.ย.62 

37 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

1,853 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.จึงสกุลค้าวสัดุ
ก่อสร้าง  จ ากัด 

1,853 บ.จึงสกุลค้าวสัดุ
ก่อสร้าง 

1,853 เสนอราคาต่ าสุด 43/2563 
ลว.28พ.ย.62 

38 ซื้อกุญแจตู ้
 

300 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ยอดชาย  
ไมโครเทค 

300 ยอดชาย  
ไมโครเทค 

300 เสนอราคาต่ าสุด 44/2563 
ลว.29พ.ย.62 

39 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันพ่อแห่งชาติ 

1,013 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านหน่อย 1,013 ร้านหน่อย 1,013 เสนอราคาต่ าสุด 45/2563 
ลว.29พ.ย.62 

40 ซื้อ(เช่า)สัญญาณ 
อินเทอรืเน็ต 

19,987.60 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ ากัด
มหาชน 

19,987.60 บ.ทีโอที จ ากัด
มหาชน 

19,987.60 เสนอราคาต่ าสุด 1/2563 
ลว.29พ.ย.62 

41 ซื้อสมุดหมายเหตุ
รายวัน 

247 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค. 247 องค์การค้า สกสค. 247 เสนอราคาต่ าสุด 46/2563 
ลว.30พ.ย.62 

42 ซื้อวัสดุงานธุรการ 3,584.50 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

3,584.50 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

3,584.50 เสนอราคาต่ าสุด 47/2563 
ลว.30พ.ย.62 

รวมเงิน 159,789.21 

 
 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 48/2563 
ลว. 2 ธ.ค.62 

2 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

650 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง - 650 - 650 เสนอราคาต่ าสุด 49/2563 
ลว. 2 ธ.ค.62 

3 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

60 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

60 ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

60 เสนอราคาต่ าสุด 50/2563 
ลว.3 ธ.ค.62 

4 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันพ่อแห่งชาติ 

150 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง - 150 - 150 เสนอราคาต่ าสุด 51/2563 
ลว. 3 ธ.ค.62 

5 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 
 

300 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพรวิริยะ 300 บจ.สยามพรวิริยะ 300 เสนอราคาต่ าสุด 52/2563 
ลว. 3 ธ.ค.62 

6 ซื้อวัสดุเข้าคา่ยลูกเสือ 
 

1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านล่ าซ าพานิช 
จ.นครปฐม 

1,000 ร้านล่ าซ าพานิช 
จ.นครปฐม 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 53/2563 
ลว. 3 ธ.ค.62 

7 ซื้อวัสดุเข้าคา่ยลูกเสือ 
ช้ัน ป1-3 

4,419 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากัด 

4,419 บ.บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์
สโตร์ จ ากัด 

4,419 เสนอราคาต่ าสุด 54/2563 
ลว. 3 ธ.ค.62 

8 ซื้อวัสดุงานช่าง 2,801.26 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.จึงสกุลค้าวสัดุ
ก่อสร้าง จ ากัด 

2,801.26 บ.จึงสกุลค้าวสัดุ
ก่อสร้าง จ ากัด 

2,801 เสนอราคาต่ าสุด 55/2563 
ลว. 4 ธ.ค.62 

9 ซื้อวัสดุเข้าคา่ยลูกเสือ 
ช้ัน ป1-3 

40,350 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒ   
นุชกรรณ ์

40,350 นายชัยวัฒ   
นุชกรรณ ์

40,350 เสนอราคาต่ าสุด 56/2563 
ลว. 4 ธ.ค.62 

10 ซื้อวัสดุงานช่าง 1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง การประปา 
ส่วนภูมภิาค 

1,000 การประปา 
ส่วนภูมภิาค 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 57/2563 
ลว. 4 ธ.ค.62 

11 ซื้อวัสดุการศึกษา
ประกวดมารยาทไทย 

69.55 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

69.55 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

69.55 เสนอราคาต่ าสุด 58/2563 
ลว. 5 ธ.ค.62 

12 ซื้อวัสดุกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม 

642 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

642 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

642 เสนอราคาต่ าสุด 59/2563 
ลว. 5 ธ.ค.62 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

13 ซื้อวัสดุการศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือฯ 

481.50 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

481.50 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

481.50 เสนอราคาต่ าสุด 60/2563 
ลว. 5 ธ.ค.62 

14 ซื้อวัสดุการศึกษา 
ติวโอเน็ต 

1,926 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

1,926 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

1,926 เสนอราคาต่ าสุด 61/2563 
ลว. 5 ธ.ค.62 

15 ซื้อวัสดุการศึกษา  
MOU 

5,136 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

5,136 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

5,136 เสนอราคาต่ าสุด 62/2563 
ลว. 5 ธ.ค.62 

16 ซื้อวัสดุการศึกษา 
ติวโอเน็ต 

725.46 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

725.46 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

725.46 เสนอราคาต่ าสุด 63/2563 
ลว. 5 ธ.ค.62 

17 ซื้อวัสดุงานทะเบยีน 6,689.64 
 

สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

6,689.64 
 

ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

6,689.64 
 

เสนอราคาต่ าสุด 64/2563 
ลว. 5 ธ.ค.62 

18 ซื้อวัสดุงานอบรมคร ู
วิทยฐานะ 

1,417.75 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

1,417.75 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

1,417.75 เสนอราคาต่ าสุด 65/2563 
ลว. 5 ธ.ค.62 

19 ซื้ออาหารงาน
ศิลปหัตถกรรม 

1,800 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง - 1,800 - 1,800 เสนอราคาต่ าสุด 66/2563 
ลว. 6 ธ.ค.62 

20 ซื้ออาหารงาน
ศิลปหัตถกรรม 

400 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง - 400 - 400 เสนอราคาต่ าสุด 67/2563 
ลว. 6 ธ.ค.62 

21 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
สภานักเรียน 

990 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ปลอกแขนจ ากัด 
จ.สมุทรปราการ 

990 บ.ปลอกแขนจ ากัด 
จ.สมุทรปราการ 

990 เสนอราคาต่ าสุด 68/2563 
ลว. 6 ธ.ค.62 

22 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

614 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 614 ร้านศิรไิพศาล 614 เสนอราคาต่ าสุด 69/2563 
ลว. 6 ธ.ค.62 

23 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

3,349 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

3,349 ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

3,349 เสนอราคาต่ าสุด 70/2563 
ลว. 9 ธ.ค.62 

24 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

2,640 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

2,640 ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

2,640 เสนอราคาต่ าสุด 71/2563 
ลว. 9 ธ.ค.62 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

25 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 800 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ ามันและ
การค้าปลีก 

800 บ.ปตท.น้ ามันและ
การค้าปลีก 

800 เสนอราคาต่ าสุด 72/2563 
ลว. 9 ธ.ค.62 

26 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

2,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม โอ อินเตอร์
เทรด 

2,000 บ.เอ็ม โอ อินเตอร์
เทรด 

2,000 เสนอราคาต่ าสุด 73/2563 
ลว. 9 ธ.ค.62 

27 ซื้อวัสดุการศึกษา 
โครงการยกระดับฯ 

6,922.90 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

6,922.90 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

6,922.90 เสนอราคาต่ าสุด 74/2563 
ลว. 9 ธ.ค.62 

28 ซื้อวัสดุการศึกษา 
โครงการยกระดับฯ 

9,437.40 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

9,437.40 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

9,437.40 เสนอราคาต่ าสุด 75/2563 
ลว. 9 ธ.ค.62 

29 ซื้อวัสดุการศึกษา 
โครงการยกระดับฯ 

11,102.32 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

11,102.32 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

11,102.32 เสนอราคาต่ าสุด 76/2563 
ลว. 9 ธ.ค.62 

30 ซื้อวัสดุการศึกษา 
โครงการยกระดับฯ 

11,743.25 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

11,743.25 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

11,743.25 เสนอราคาต่ าสุด 77/2563 
ลว. 9 ธ.ค.62 

31 ค่าเข้าค่ายลูกเสือ 
 ม.1-3 

151,950 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.แลนด์ แอนด์
ฟาร์ม(2559)จ ากัด 

151,950 บ.แลนด์ แอนด์
ฟาร์ม(2559)จ ากัด 

151,950 เสนอราคาต่ าสุด 78/2563 
ลว.11 ธ.ค.62 

32 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ ามันและ
การค้าปลีก 

500 บ.ปตท.น้ ามันและ
การค้าปลีก 

500 เสนอราคาต่ าสุด 79/2563 
ลว. 12 ธ.ค.62 

33 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

6,675 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

6,675 ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

6,675 เสนอราคาต่ าสุด 80/2563 
ลว. 13 ธ.ค.62 

34 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ท่าจีนรุ่งเรือง
ปิโตรเลียม 

500 บ.ท่าจีนรุ่งเรือง
ปิโตรเลียม 

500 เสนอราคาต่ าสุด 81/2563 
ลว. 14 ธ.ค.62 

35 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

841 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 841 ร้านศิรไิพศาล 841 เสนอราคาต่ าสุด 82/2563 
ลว.16 ธ.ค.62 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

36 ซื้อวัสดุท าห้องศูนย์
ปฐมวัย 

60 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 60 ร้านศิรไิพศาล 60 เสนอราคาต่ าสุด 83/2563 
ลว. 17 ธ.ค.62 

37 ซื้อวัสดุซ่อมรถกระบะ 140 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ส.ภูวีเจริญรวมยาง 
ปั๊มเชลล์ สาย 4 

140 ส.ภูวีเจริญรวมยาง 
ปั๊มเชลล์ สาย 4 

140 เสนอราคาต่ าสุด 84/2563 
ลว. 18 ธ.ค.62 

38 ซื้อวัสดุท าห้องศูนย์
ปฐมวัย 

1,400 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้าน CLICK  
CREATE 

1,400 ร้าน CLICK  
CREATE 

1,400 เสนอราคาต่ าสุด 85/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

39 ซื้อวัสดุท าห้องศูนย์
ปฐมวัย 

781.10 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

781.10 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

781.10 เสนอราคาต่ าสุด 86/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

40 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

500 บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

500 เสนอราคาต่ าสุด 87/2563 
ลว.18 ธ.ค.62 

41 ซื้อวัสดุท าห้องศูนย์
ปฐมวัย 

4,612.75 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

4,612.75 บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

4,612.75 เสนอราคาต่ าสุด 88/2563 
ลว. 18 ธ.ค.62 

42 ซื้อวัสดุร้านสวัสดิการ
โรงเรียน 

16,500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง แฟมมิลีคดิส์  
ยูนิฟอร์ม 

16,500 แฟมมิลีคดิส์  
ยูนิฟอร์ม 

16,500 เสนอราคาต่ าสุด 89/2563 
ลว. 19 ธ.ค.62 

43 ซื้อหมึกพิมพ ์ 7,985.22 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

7,985.22 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

7,985.22 เสนอราคาต่ าสุด 90/2563 
ลว.19 ธ.ค.62 

44 ซื้อวัสดุท าห้องศูนย์
ปฐมวัย 

1,280 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง นายวีระเวทย์ 
แพทย์ประเสริฐ 

1,280 นายวีระเวทย์ 
แพทย์ประเสริฐ 

1,280 เสนอราคาต่ าสุด 91/2563 
ลว. 20 ธ.ค.62 

45 ซื้อวัสดุท าห้องศูนย์
ปฐมวัย 

460 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

460 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

460 เสนอราคาต่ าสุด 92/2563 
ลว.20 ธ.ค.62 

46 ซื้อวัสดุท าห้องศูนย์
ปฐมวัย 

528 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

528 บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

528 เสนอราคาต่ าสุด 93/2563 
ลว.20 ธ.ค.62 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

47 ซื้อหมึกพิมพ์งาน
การเงิน 

8,935.68 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

8,935.68 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

8,935.68 เสนอราคาต่ าสุด 94/2563 
ลว.20 ธ.ค.62 

48 ซื้อวัสดุไปทัศนศึกษา
ม.1-3 

5,280 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

5,280 บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

5,280 เสนอราคาต่ าสุด 95/2563 
ลว.20 ธ.ค.62 

49 ซื้อวัสดุเข้าคา่ยลูกเสือ
ช้ัน ป.4-6 

119,250 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรลักษณ์  
ชมวงษ ์

119,250 น.ส.อมรลักษณ์  
ชมวงษ ์

119,250 เสนอราคาต่ าสุด 96/2563 
ลว.20 ธ.ค.62 

50 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

500 บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

500 เสนอราคาต่ าสุด 97/2563 
ลว.22 ธ.ค.62 

51 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 98/2563 
ลว.23 ธ.ค.62 

52 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

1,940 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

1,940 ซ.กิจไพศาล 
วัสดุภณัฑ ์

1,940 เสนอราคาต่ าสุด 99/2563 
ลว.24 ธ.ค.62 

53 ซื้อตั๋วไปทัศนศึกษา
ระดับม.1-3 

10,120 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง สวนสัตวเ์ปิดเขา
เขียว 

10,120 สวนสัตวเ์ปิดเขา
เขียว 

10,120 เสนอราคาต่ าสุด 100/2563 
ลว.25 ธ.ค.62 

54 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

105 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 105 ร้านศิรไิพศาล 105 เสนอราคาต่ าสุด 101/2563 
ลว.26 ธ.ค.62 

55 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

190 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บริบูรณ์ การช่าง 190 บริบูรณ์ การช่าง 190 เสนอราคาต่ าสุด 102/2563 
ลว.26 ธ.ค.62 

รวมเงิน 462,650.52 

 
 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อวัสดุระบายสี
กระถางต้นไม ้

4,207 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

4,207 บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

4,207 เสนอราคาต่ าสุด 99/2563 
ลว. 6 ม.ค.63 

2 ซื้ออุปกรณ์ต่อเครื่อง
ขยายเสยีง 

2,590 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านเหมยีว 
อิเล็คทรอนิกส ์

2,590 ร้านเหมยีว 
อิเล็คทรอนิกส ์

2,590 เสนอราคาต่ าสุด 100/2563 
ลว.7 ม.ค.63 

3 ซื้อป้ายคล้องคอ 12,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านแฟมมลิีคิดส ์
 ยูนิฟอร์ม 

12,000 ร้านแฟมมลิีคิดส ์
 ยูนิฟอร์ม 

12,000 เสนอราคาต่ าสุด 101/2563 
ลว. 7 ม.ค.63 

4 
 

ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

5,650 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

5,650 บ.โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

5,650 เสนอราคาต่ าสุด 102/2563 
ลว. 9 ม.ค.63 

5 ซื้อค่าบริการเว็บไซต ์ 3,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.เว็บ เซอร์วสิ 
จ ากัด 

3,000 บ.เว็บ เซอร์วสิ 
จ ากัด 

3,000 เสนอราคาต่ าสุด 103/2563 
ลว. 12 ม.ค.63 

6 ซื้อหมึกงานทะเบียน 4,964.80 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

4,964.80 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

4,964.80 เสนอราคาต่ าสุด 104/2563 
ลว.13 ม.ค.63 

7 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
ป๋องแป๋ง 

200 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์ โลตัส 
มหาชัย 

200 ร้านแชมป์ โลตัส 
มหาชัย 

200 เสนอราคาต่ าสุด 105/2563 
ลว. 14 ม.ค.63 

8 ซื้อวัสดุงานอากาศ
สะอาด 

225 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศรสีุวรรณ 
สมุทรสงคราม 

225 ร้านศรสีุวรรณ 
สมุทรสงคราม 

225 เสนอราคาต่ าสุด 106/2563 
ลว. 14 ม.ค.63 

9 ซื้อวัสดุงานอากาศ
สะอาด 

800 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมนึก พาหรุัด 800 ร้านสมนึก พาหรุัด 800 เสนอราคาต่ าสุด 107/2563 
ลว. 14 ม.ค.63 

10 ซื้อวัสดุงานอากาศ
สะอาด 

600 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านเก็บกาญจน ์ 600 ร้านเก็บกาญจน ์ 600 เสนอราคาต่ าสุด 108/2563 
ลว. 14 ม.ค.63 

11 ซื้อวัสดุงานตรุษจีน
จังหวัด 

4,800 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วชุดไทย 4,800 ร้านแก้วชุดไทย 4,800 เสนอราคาต่ าสุด 109/2563 
ลว. 14 ม.ค.63 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

12 ซื้อวัสดุชุดร างาน
ตรุษจีน 

800 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลมาศ 
สังฆภณัฑ ์

800 ร้านมงคลมาศ 
สังฆภณัฑ ์

800 เสนอราคาต่ าสุด 110/2563 
ลว. 14 ม.ค.63 

13 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
ป๋องแป๋ง 

160 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

160 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

160 เสนอราคาต่ าสุด 111/2563 
ลว. 14 ม.ค.63 

14 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
ป๋องแป๋ง 

132 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านวิน เบสท ์ 132 ร้านวิน เบสท ์ 132 เสนอราคาต่ าสุด 112/2563 
ลว. 14 ม.ค.63 

15 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

5,671 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสินฟ้า  
อิเล็คทริค 

5,671 ร้านสินฟ้า  
อิเล็คทริค 

5,671 เสนอราคาต่ าสุด 113/2563 
ลว. 15 ม.ค.63 

16 ซื้อหมึกพิมพ ์ 2,922.88 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

2,922.88 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

2,922.88 เสนอราคาต่ าสุด 114/2563 
ลว. 16 ม.ค.63 

17 ซื้อหมึกพิมพ ์ 4,339.94 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

4,339.94 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

4,339.94 เสนอราคาต่ าสุด 115/2563 
ลว. 16 ม.ค.63 

18 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 116/2563 
ลว. 19 ม.ค.63 

19 ซื้อวัสดุซ่อมแซม
โทรทัศน ์

1,100 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านต้นมะยม 
อิเล็คทรอนิคส ์

1,100 ร้านต้นมะยม 
อิเล็คทรอนิคส ์

1,100 เสนอราคาต่ าสุด 117/2563 
ลว. 19 ม.ค.63 

20 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.บางจากกรีนเน็ท 500 บ.บางจากกรีนเน็ท 500 เสนอราคาต่ าสุด 1182563 
ลว. 23 ม.ค.63 

21 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ ามันและ
การค้าปลีก 

500 บ.ปตท.น้ ามันและ
การค้าปลีก 

500 เสนอราคาต่ าสุด 119/2563 
ลว. 23 ม.ค.63 

22 ซื้อวัสดุงานธุรการ 8,474.40 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

8,474.40 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

8,474.40 เสนอราคาต่ าสุด 120/2563 
ลว. 23 ม.ค.63 

23 ซื้อหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร 

9,329.25 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

9,329.25 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

9,329.25 เสนอราคาต่ าสุด 121/2563 
ลว. 24 ม.ค.63 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

23 ซื้อค่าบริการเว็บไซต ์ 6,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.เว็บ เซอร์วสิ 
จ ากัด 

6,000 บ.เว็บ เซอร์วสิ 
จ ากัด 

6,000 เสนอราคาต่ าสุด 122/2563 
ลว. 24 ม.ค.63 

24 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น 4,180 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด 
มหาชน 

4,180 บ.ดูโฮม จ ากัด 
มหาชน 

4,180 เสนอราคาต่ าสุด 123/2563 
ลว. 29 ม.ค.63 

25 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 บ.สมุทรสาคร
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 124/2563 
ลว. 30 ม.ค.63 

 

รวมเงิน 
 

85,146.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อไวนิลรบันักเรียน 300 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

300 ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

300 เสนอราคาต่ าสุด 125/2563 
ลว.3 ก.พ.63 

2 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันวาเลนไทน ์

315 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซิ้มหน้าใหญ่ขนม
ไทยโบราณ 

315 ซิ้มหน้าใหญ่ขนม
ไทยโบราณ 

315 เสนอราคาต่ าสุด 126/2563 
ลว. 4 ก.พ.63 

3 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันวาเลนไทน ์

7,800 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซัน ไซน์ แฟบริค 7,800 ซัน ไซน์ แฟบริค 7,800 เสนอราคาต่ าสุด 127/2563 
ลว. 4 ก.พ.63 

4 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันวาเลนไทน ์

265 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านแบ็ค แอนไวท์
สนามหลวง 2 

265 ร้านแบ็ค แอนไวท์
สนามหลวง 2 

265 เสนอราคาต่ าสุด 128/2563 
ลว.4 ก.พ.63 

5 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันวาเลนไทน ์

501 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

501 บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

501 เสนอราคาต่ าสุด 129/2563 
ลว. 11ก.พ.63 

6 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

1,194 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

1,194 บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

1,194 เสนอราคาต่ าสุด 130/2563 
ลว.11 ก.พ.63 

7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
ประปา 

4,651 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.ไทย ทวีสิน 
สตีล 

4,651 หจก.ไทย ทวีสิน 
สตีล 

4,651 เสนอราคาต่ าสุด 131/2563 
ลว.11 ก.พ.63 

8 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

730 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

730 บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

730 เสนอราคาต่ าสุด 132/2563 
ลว. 11ก.พ.63 

9 
 

ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

1,110 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

1,110 บ.ซ๊อาร์ซี ไทวัสดุ
จ ากัด 

1,110 เสนอราคาต่ าสุด 133/2563 
ลว. 11ก.พ.63 

10 
 

ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันวาเลนไทน ์

5,858.25 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

5,858.25 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

5,858.25 เสนอราคาต่ าสุด 134/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

11 
 

ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันวาเลนไทน ์

1,700 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสาธุ 
ปากคลองตลาด 

1,700 ร้านสาธุ 
ปากคลองตลาด 

1,700 เสนอราคาต่ าสุด 135/2563 
ลว.11 ก.พ.63 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

12 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันวาเลนไทน ์

1,700 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านฮกเซ้ง 1,700 ร้านฮกเซ้ง 1,700 เสนอราคาต่ าสุด 136/2563 
ลว.12 ก.พ.63 

13 ซื้อวัสดุตกแต่งอาคาร 
สถานท่ี 

6,880 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง เอ็นจอย การ์เด็น 
สนามหลวง 2 

6,880 เอ็นจอย การ์เด็น 
สนามหลวง 2 

6,880 เสนอราคาต่ าสุด 137/2563 
ลว. 12 ก.พ.63 

14 ซื้อวัสดุตกแต่งอาคาร 
สถานท่ี 

8,355 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง เอ็นจอย การ์เด็น 
สนามหลวง 2 

8,355 เอ็นจอย การ์เด็น 
สนามหลวง 2 

8,355 สพป.สมุทรสาคร 138/2563 
ลว.12 ก.พ.63 

15 ซื้อวัสดุตกแต่งอาคาร 
สถานท่ี 

300 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง สวนนราทร(พ่ีเปิล้) 
สนามหลวง 2 

300 สวนนราทร(พ่ีเปิล้) 
สนามหลวง 2 

300 เสนอราคาต่ าสุด 139/2563 
ลว. 12 ก.พ.63 

16 ซื้อวัสดุตกแต่งอาคาร 
สถานท่ี 

1,700 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้าน จิ ตุ๊กตา เรซิ่น 1,700 ร้าน จิ ตุ๊กตา เรซิ่น 1,700 เสนอราคาต่ าสุด 140/2563 
ลว. 12 ก.พ.63 

17 ซื้อวัสดุตกแต่งอาคาร 
สถานท่ี 

300 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านผลิตดไีซน ์
สนามหลวง 2 

300 ร้านผลิตดไีซน ์
สนามหลวง 2 

300 เสนอราคาต่ าสุด 141/2563 
ลว. 12 ก.พ.63 

18 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันวาเลนไทน ์

182 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัดีโอสถ 182 ร้านสวสัดีโอสถ 182 เสนอราคาต่ าสุด 142/2563 
ลว. 13 ก.พ.63 

19 ซื้อหมึกพิมพ ์ 14,035.40 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

14,035.40 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

14,035.40 เสนอราคาต่ าสุด 143/2563 
ลว. 18 ก.พ.63 

20 
 

ซื้อหมึกพิมพ ์ 3,507.55 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

3,507.55 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

3,507.55 เสนอราคาต่ าสุด 144/2563 
ลว. 18ก.พ.63 

21 
 

ซื้อกล่องใส่อุปกรณ ์ 1,533 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

1,533 บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

1,533 เสนอราคาต่ าสุด 145/2563 
ลว.19 ก.พ.63 

22 
 

ซื้อวัสดุไปทัศนศึกษา 
ระดับปฐมวัน 

316 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ศักดิ์ชัยเภสัช  
สมุทรสงคราม 

316 บ.ศักดิ์ชัยเภสัช  
สมุทรสงคราม 

316 เสนอราคาต่ าสุด 146/2563 
ลว.20 ก.พ.63 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

23 ซื้อตั๋วไปทัศนศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

11,480 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สุนทรีแลนด์ 
แดนตุ๊กตา 

11,480 บ.สุนทรีแลนด์ 
แดนตุ๊กตา 

11,480 เสนอราคาต่ าสุด 147/2563 
ลว. 20 ก.พ.63 

24 ซื้อวัสดุไปทัศนศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

4,655 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

4,655 บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

4,655 เสนอราคาต่ าสุด 148/2563 
ลว.20 ก.พ.63 

25 ซื้ออาหารไปทัศน
ศึกษาระดับปฐมวัย 

310 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง น้อยเบเกอร ี 310 น้อยเบเกอร ี 310 เสนอราคาต่ าสุด 149/2563 
ลว.20 ก.พ.63 

26 ซื้อตั๋วไปทัศนศึกษา 
ระดับ ป.1-3 

5,250 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

5,250 ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

5,250 เสนอราคาต่ าสุด 150/2563 
ลว. 21ก.พ.63 

27 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
ลดเวลาเรียน 

960 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านขนมเทพธิดา 960 ร้านขนมเทพธิดา 960 เสนอราคาต่ าสุด 151/2563 
ลว.24 ก.พ.63 

28 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
ลดเวลาเรียน 

278 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

278 บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

278 เสนอราคาต่ าสุด 152/2563 
ลว. 24 ก.พ.63 

29 ซื้อวัสดุการศึกษา 
 

10,641.15 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

10,641.15 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

10,641.15 เสนอราคาต่ าสุด 153/2563 
ลว.24 ก.พ.63 

30 ซื้อวัสดุการศึกษา 4,542.15 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

4,542.15 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่

4,542.15 เสนอราคาต่ าสุด 154/2563 
ลว. 24 ก.พ.63 

31 
 

ซื้อวัสดุการศึกษา 
เกมเอแมท 

882.75 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

882.75 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

882.75 เสนอราคาต่ าสุด 155/2563 
ลว.24 ก.พ.63 

32 
 

ซื้อวัสดุการศึกษา 2,677.14 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

2,677.14 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

2,677.14 เสนอราคาต่ าสุด 156/2563 
ลว. 24 ก.พ.63 

33 
 

ซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ท าความสะอาด 

4,967 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

4,967 บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

4,967 เสนอราคาต่ าสุด 157/2563 
ลว.24 ก.พ.63 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

34 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

287 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 287 ร้านศิรไิพศาล 287 เสนอราคาต่ าสุด 158/2563 
ลว.24 ก.พ.63 

35 ซื้อวัสดุกิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

380 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านโฟโตด้ิจิตอล 380 ร้านโฟโตด้ิจิตอล 380 เสนอราคาต่ าสุด 159/2563 
ลว.29 ก.พ.63 

รวมเงิน 110,543.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 
 

ซื้อวัสดุกิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

742 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

742 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

742 เสนอราคาต่ าสุด 160/2563 
ลว. 2 มี.ค..63 

2 ซื้อวัสดุกิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

            1,762 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

1,762 บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

1,762 เสนอราคาต่ าสุด 161/2563 
ลว. 2 มี.ค..63 

3 จัดซื้อวัสดซุ่อมแซม
รถกระบะ 

400 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง อู่ เจริญ เซอร์วิส 400 อู่ เจริญ เซอร์วิส 400 เสนอราคาต่ าสุด 162/2563 
ลว. 2 มี.ค..63 

4 จัดซื้อวัสดซุ่อมแซม
รถกระบะ 

1,260 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ช.บุญชัยอะไหล่
ยนต ์

1,260 ช.บุญชัยอะไหล่
ยนต ์

1,260 เสนอราคาต่ าสุด 163/2563 
ลว. 2 มี.ค..63 

5 ซื้อวัสดุกิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

990 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านโฟโตด้ิจิตอล 990 ร้านโฟโตด้ิจิตอล 990 เสนอราคาต่ าสุด 164/2563 
ลว. 3 มี.ค..63 

6 ซื้อวัสดุกิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

895 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

895 บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด มหาชน 

895 เสนอราคาต่ าสุด 165/2563 
ลว. 3 มี.ค..63 

7 ซื้อวัสดุกิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

230 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศักดิ์ชัยเภสัช 
สมุทรสงคราม 

230 ร้านศักดิ์ชัยเภสัช 
สมุทรสงคราม 

230 เสนอราคาต่ าสุด 166/2563 
ลว. 4 มี.ค..63 

8 ซื้อวัสดุกิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

572.30 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

572.30 บ.โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

572.30 เสนอราคาต่ าสุด 167/2563 
ลว. 5 มี.ค..63 

9 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันปัจฉิมฯ 

2,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

2,000 ซุปเปอร์สตาร์ 
ดิจิตอล 

2,000 เสนอราคาต่ าสุด 168/2563 
ลว. 5 มี.ค..63 

10 ซื้อวัสดุกิจกรรม
บัณฑิตน้อย 

240 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ซิ้มหน้าใหญ ่
 ขนมไทยโบราณ 

240 ซิ้มหน้าใหญ ่
 ขนมไทยโบราณ 

240 เสนอราคาต่ าสุด 169/2563 
ลว. 9 มี.ค..63 

11 
 

ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

1,910 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 1,910 ร้านศิรไิพศาล 1,910 เสนอราคาต่ าสุด 170/2563 
ลว. 10 มี.ค..63 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

12 ซื้อน ามันเช้ือเพลิง 1,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.เอวารี 
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 บ.เอวารี 
ปิโตรเลียม จ ากัด 

1,000 เสนอราคาต่ าสุด 171/2563 
ลว. 6 มี.ค..63 

13 ซื้อ แบบปพ.นักเรียน 
 

            2,030 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ
สกสค. 

         2,030 องค์การค้าของ
สกสค. 

            2,030 เสนอราคาต่ าสุด 172/2563 
ลว. 7 มี.ค..63 

14 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

              446 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.ไทย ทวีสิน 
สตีล 

446 หจก.ไทย ทวีสิน 
สตีล 

446 เสนอราคาต่ าสุด 173/2563 
ลว. 12 มี.ค..63 

15 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
วันปัจฉิมฯ 

772 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีเอกซ์แลบ็ 772 ร้านเอพีเอกซ์แลบ็ 772 เสนอราคาต่ าสุด 174/2563 
ลว. 18 มี.ค..63 

16 ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

101 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านศิรไิพศาล 101 ร้านศิรไิพศาล 101 เสนอราคาต่ าสุด 175/2563 
ลว. 20 มี.ค..63 

17 ซื้อหมึกพิมพ ์ 4,252.21 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

4,252.21 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

4,252.21 เสนอราคาต่ าสุด 176/2563 
ลว. 20 มี.ค..63 

18 ซื้อหมึกพิมพ ์ 19,924.80 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

19,924.80 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

19,924.80 เสนอราคาต่ าสุด 177/2563 
ลว. 20 มี.ค..63 

19 ซื้อหนังสือเรียน 711,564.80 สพป.
สมุทรสาคร 

คัดเลือก ร้านสวสัดีบุ้คส ์ 711,564.80 ร้านสวสัดีบุ้คส ์ 711,564.80 เสนอราคาต่ าสุด 1/2563 
ลว. 23 มี.ค..63 

20 ซื้อ ปพ.8         1,187.50 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ
สกสค. 

1,187.50 องค์การค้าของ
สกสค. 

1,187.50 เสนอราคาต่ าสุด 178/2563 
ลว. 27 มี.ค..63 

21 
 

ซื้อ(เช่า)สัญญาณ 
อินเทอร์เน็ต 

        4,996.90 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 

     4,996.90 บ.ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 

        4,996.90 เสนอราคาต่ าสุด       2/2563 
ลว. 31 มี.ค..63 

รวมเงิน 757,276.51 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อครุภณัฑ์ห้องสมดุ 
 

341,000 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ธวู้ด 1996 
จ ากัด 

341,000 บ.นอร์ธวู้ด 1996 
จ ากัด 

341,000 เสนอราคาต่ าสุด 1/2563 
ลว.7 เม.ย.63 

2 ซื้อหมึกพิมพ ์ 10,308.89 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

10,308.89 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

10,308.89 เสนอราคาต่ าสุด 179/2563 
ลว.17เม.ย.63 

3 ซื้อน้ ามันตัดหญ้า 100 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง หจก.ไทรทอง 
บริการ 1995 

100 หจก.ไทรทอง 
บริการ 1995 

100 เสนอราคาต่ าสุด 180/2563 
ลว.20 เม.ย.63 

4 ซื้อ(เช่า)สัญญาณ 
อินเทอร์เน็ต 

        4,996.90 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 

     4,996.90 บ.ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 

        4,996.90 เสนอราคาต่ าสุด       3/2563 
ลว. 30 เม.ย.63 

รวมเงิน 356,405.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อวัสดุลา้ง 
เครื่องกรองน้ า 

650 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง นายชรินทร ์
ภู่แสงประเสริฐ 

650 นายชรินทร ์
ภู่แสงประเสริฐ 

650 เสนอราคาต่ าสุด 181/2563 
ลว. 7 พ.ค.63 

2 ซื้อวัสดุการสอน 
DLTV 

27,953.75 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

27,953.75 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

27,953.75 เสนอราคาต่ าสุด 182/2563 
ลว. 8 พ.ค.63 

3 ซื้อบันได 500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง เอกชัยค้าไม ้ 500 เอกชัยค้าไม ้ 500 เสนอราคาต่ าสุด 183/2563 
ลว. 12 พ.ค.63 

4 ซื้อหมึกพิมพ ์ 11,353.32 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

11,353.32 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

11,353.32 เสนอราคาต่ าสุด 184/2563 
ลว.15 พ.ค.63 

5 ซื้อหมึกพิมพ ์ 20,824.21 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

20,824.21 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

20,824.21 เสนอราคาต่ าสุด 185/2563 
ลว.15พ.ค.63 

6 ซื้อหมึกพิมพ ์ 254.16 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

254.16 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

254.16 เสนอราคาต่ าสุด 186/2563 
ลว. 15 พ.ค.63 

7 ซื้อหมึกพิมพ ์ 19,898.23 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

19,898.23 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

19,898.23 เสนอราคาต่ าสุด 187/2563 
ลว.15 พ.ค.63 

8 ซื้อหมึกพิมพ ์ 8,940.99 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

8,940.99 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

8,940.99 เสนอราคาต่ าสุด 188/2563 
ลว. 15พ.ค.63 

9 ซื้อหมึกพิมพ ์ 15,465.63 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

15,465.63 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

15,465.63 เสนอราคาต่ าสุด 189/2563 
ลว. 15 พ.ค.63 

10 ซื้อหมึกพิมพ ์ 9,346 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

9,346 บ.ริโก้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

9,346 เสนอราคาต่ าสุด 190/2563 
ลว. 15 พ.ค.63 
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ซื้อวัสดุงานช่าง 
 

500 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านล็อค แอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

500 ร้านล็อค แอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

500 เสนอราคาต่ าสุด 191/2563 
ลว. 18 พ.ค.63 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

12 ซื้อเอ็น 250 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บริบูรณ์การช่าง 250 บริบูรณ์การช่าง 250 เสนอราคาต่ าสุด 192/2563 
ลว. 19 พ.ค.63 

13 ซื้อวัสดุการศึกษา 25,412 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

25,412 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

25,412 เสนอราคาต่ าสุด 193/2563 
ลว. 19 พ.ค.63 

14 ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้อง
ประชุม 

1123 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

1123 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

1123 เสนอราคาต่ าสุด 194/2563 
ลว. 19 พ.ค.63 

15 ซื้อวัสดุประชุม
กรรมการสถานศึกษา 

176.55 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

176.55 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

176.55 เสนอราคาต่ าสุด 195/2563 
ลว. 19 พ.ค.63 

16 ซื้อวัสดุท าเกียรติบตัร 417.30 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

417.30 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

417.30 เสนอราคาต่ าสุด 196/2563 
ลว. 25 พ.ค.63 

17 ซื้อ(เช่า)สัญญาณ 
อินเทอร์เน็ต 

        4,996.90 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 

     4,996.90 บ.ทีโอที จ ากัด 
มหาชน 

        4,996.90 เสนอราคาต่ าสุด 4/2563 
ลว. 28 พ.ค.63 

รวมเงิน 148,062.04 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อวัสดุการศึกษา 
วันเฉลิมพระราชิน ี

2,214.90 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

2,070 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

2,070 เสนอราคาต่ าสุด 197/2563 
ลว.3 มิ.ย.63 

2 ซื้อวัสดุงานบุคลากร 321 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

300 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

300 เสนอราคาต่ าสุด 198/2563 
ลว16 มิ.ย. 63 

3 ซื้อวัสดุงานทะเบยีน 11,948.69 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

11,948.69 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

11,948.69 เสนอราคาต่ าสุด 199/2563 
ลว. 16 มิ.ย. 63 

4 ซื้อวัสดุงาน 
วิทยบริการ 

13,242.32 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

13,242.32 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

13,242.32 เสนอราคาต่ าสุด 200/2563 
ลว. 16 มิ.ย. 63 

5 ซื้อวัสดุ DLTVป.1-3 1,219.80 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

1,219.80 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

1,219.80 เสนอราคาต่ าสุด 201/2563 
ลว. 16 มิ.ย. 63 

6 ซื้อวัสดุ DLTVป.4-6 1,423.10 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

1,423.10 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

1,423.10 เสนอราคาต่ าสุด 202/2563 
ลว. 16 มิ.ย. 63 

7 ซื้อวัสดุโรงเรียนสีขาว 7,859.15 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

7,859.15 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

7,859.15 เสนอราคาต่ าสุด 203/2563 
ลว. 16 มิ.ย. 63 

8 ซื้อวัสดุงานบริหาร 192.60 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

180 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

180 เสนอราคาต่ าสุด 204/2563 
ลว.  17 มิ.ย. 63 

9 ซื้อวัสดุงานอาคาร 4,601 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

4,601 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

4,601 เสนอราคาต่ าสุด 205/2563 
ลว. 17 มิ.ย. 63 

10 ซื้อวัสดุท ารายงาน 1,021.85 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

1,021.85 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

1,021.85 เสนอราคาต่ าสุด 206/2563 
ลว. 17 มิ.ย. 63 

  
 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 
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ซื้อหม้อหุงข้าว 5,900 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

5,900 ร้านสมจิตตสเตชั่น 
เนอรี ่  

5,900 เสนอราคาต่ าสุด 207/2563 
ลว. 31 มิ.ย. 63 

รวมเงิน 49,765.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อถ่านใส่เครื่อง 
ยิงวัดไข ้

1,284 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสม
จิตตสเตช่ันเนอรี ่

1,284 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

1,284 เสนอราคาต่ าสุด 208/2563 
ลว. 1 ก.ค 63 

2 ซื้อวสดุงานท าบุญ
โรงเรียน 

192.60 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสม
จิตตสเตช่ันเนอรี ่

192.60 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

192.60 เสนอราคาต่ าสุด 209/2563 
ลว. 18 ก.ค 63 

 

รวมเงิน 
 

 

1,476.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อวัสดุส่งเสรมิ
สุขภาพนักเรียน 

200 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์
โรงเรียน 

200 ร้านสหกรณโ์รงเรียน 200 เสนอราคาต่ าสุด 210/2563 
ลว. 3 ส.ค 63 

2 ซื้อวัสดุส่งเสรมิ
สุขภาพนักเรียน 

200 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์
โรงเรียน 

200 ร้านสหกรณโ์รงเรียน 200 เสนอราคาต่ าสุด 211/2563 
ลว. 3 ส.ค 63 

3 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
ลดเวลาเรียน 

1,260 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านชลลดา  
ฟลอริส 

1,260 ร้านชลลดา  
ฟลอริส 

1,260 เสนอราคาต่ าสุด 212/2563 
ลว. 13 ส.ค 63 

4 ซื้อวัสดุท าเกียรติบตัร 524.30 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

524.30 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

524.30 เสนอราคาต่ าสุด 213/2563 
ลว. 15 ส.ค 63 

5 ซื้อธงชาติเสาธงใหญ ่ 749 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

749 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

749 เสนอราคาต่ าสุด 214/2563 
ลว. 21 ส.ค 63 

6 ซื้อวัสดุกิจกรรมการ
อบรม 

          417.30 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

       417.30 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

        417.30 เสนอราคาต่ าสุด 215/2563 
ลว. 24 ส.ค 63 

7 ซื้อวัสดุกิจกรรม 
อ่านออก เขียนได ้

8.,003.60 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

8.,003.60 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

8.,003.60 เสนอราคาต่ าสุด 216/2563 
ลว. 25 ส.ค 63 

8 ซื้อวัสดุท าบัญชีค า 4,996.90 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

4,996.90 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

4,996.90 เสนอราคาต่ าสุด 217/2563 
ลว. 25 ส.ค 63 

9 ซื้อวัสดุงานการเงิน 963 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

963 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

963 เสนอราคาต่ าสุด 218/2563 
ลว. 25 ส.ค 63 

10 ซื้อกรอบวุฒิบัตร 256.80 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

256.80 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

256.80 เสนอราคาต่ าสุด 219/2563 
ลว. 28 ส.ค 63 

 
 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

11 ซื้อวัสดุงานสัปดาห์
ห้องสมุด 

5,280.45 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

5,280.45 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

5,280.45 เสนอราคาต่ าสุด 220/2563 
ลว. 3 ส.ค 63 

รวมเงิน 21,451.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

หน่วยงาน 
ที่จัดสรร

งบประมาณ 
วิธีซ้ือ/จ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก 
เหตุผล 

ที่คัดเลือก 
เลขที่และ 

วันท าสัญญา ผู้เสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาซ้ือ/จ้าง 
(บาท) 

1 ซื้อวัสดุการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

11,949.76 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสม
จิตตสเตช่ันเนอรี ่

11,949.76 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

11,949.76 เสนอราคาต่ าสุด 221/2563 
   ลว. 1 ก.ย 63 

2 
 

ซื้อวัสดุการศึกษา
ระดับช่วงช้ันท่ี 1 

32,414.58 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสม
จิตตสเตช่ันเนอรี ่

32,414.58 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

32,414.58 เสนอราคาต่ าสุด 222/2563 
ลว. 2ก.ย 63 

3 ซื้อวัสดุการศึกษา
ระดับช่วงช้ันท่ี 2 

29,931.11 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสม
จิตตสเตช่ันเนอรี ่

29,931.11 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

29,931.11 เสนอราคาต่ าสุด 223/2563 
ลว. 3 ก.ย 63 

4 ซื้อวัสดุการศึกษา
ระดับช่วงช้ันท่ี 3 

31,041.77 สพป.
สมุทรสาคร 

เฉพาะเจาะจง ร้านสม
จิตตสเตช่ันเนอรี ่

31,041.77 ร้านสมจิตตสเตชั่น
เนอรี ่

31,041.77 เสนอราคาต่ าสุด 224/2563 
ลว.3 ก.ย 63 

รวมเงิน 105,337.22 

 
 
 
 
 
 
 

 


