
วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

1 รายงานขอจ้างพมิพป์า้ยแข่งทกัษะ 2,140              2,140        เฉพาะเจาะจง ร้านประโคณชัยการพมิพ์ 2,140                    ราคาต ่าสุด ร 1/63
2 รายงานขอจ้างพมิพป์า้ยงานอาคารสถานที 1,050              1,050        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,050                    ราคาต ่าสุด ร 2/63
3 รายงานขอจ้างพมิพป์า้ยไวนิล 825                 825          เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 825                       ราคาต ่าสุด ร 3/63
4 รายงานขอจ้างติดต้ังมิตเตอร์ไฟฟา้ 2,500              2,500        เฉพาะเจาะจง นายสายชล  เกิดรัมย์ 2,500                    ราคาต ่าสุด ร 4/63
5 รายงานขอจ้างซ่อมเครื องคอม+ปร้ินเตอร์ 4,860              4,860        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,860                    ราคาต ่าสุด ร 5/63
6 รายงานขอจ้างซ่อมเครื องพมิพ+์ปร้ินเตอร์ 1,700              1,700        เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ 1,700                    ราคาต ่าสุด ร 6/63
7 รายงานขอจ้างเข้าเล่มOBGGA 280                 280          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 280                       ราคาต ่าสุด ร 7/63
8 รายงานขอจ้างเข้าเล่มเอกสาร 1,518              1,518        เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 1,518                    ราคาต ่าสุด ร 8/63
9 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 10/63

10 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 11/63
11 รายงานขอจ้างพมิพป์า้ยไวนิล 1,500              1,500        เฉพาะเจาะจง ร้านเปน็หนึ งโฟโต้การพมิพ์ 1,500                    ราคาต ่าสุด ร 12/63
12 รายงานขอจ้างเข้าเล่มเอกสาร 230                 230          เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 230                       ราคาต ่าสุด ร 13/63
13 พมิพป์า้ยไวนิล 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 2,000                    ราคาต ่าสุด ร 14/63
14 พมิพป์า้ย 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 2,000                    ราคาต ่าสุด ร 15/63
15 จ้างแต่งหน้าหนักแสดง 3,500              3,500        เฉพาะเจาะจง นายจิรภทัร  เพง่ใหต้รง 3,500                    ราคาต ่าสุด ร 16/63
16 เข้าเล่มเอกสาร 500                 500          เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 500                       ราคาต ่าสุด ร 20/63

26,603                 รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 256๒

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

17 จ้างท่าโฟมบอร์ด 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 21/63
18 เข้าเล่มเอกสาร 500                 500          เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 500                       ราคาต ่าสุด ร 22/63
19 พมิพป์า้ยโฟมบอร์ 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 23/63
20 พมิพป์า้ยแข่งขัน 2,400              2,400        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 2,400                    ราคาต ่าสุด ร 24/63
21 เข้าเล่มเอกสาร 2,250              2,250        เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 2,250                    ราคาต ่าสุด ร 25/63
22 พมิพป์า้ยไวนิล 1,200              1,200        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,200                    ราคาต ่าสุด ร 26/63
23 ถ่ายเอกสาร 800                 800          เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 800                       ราคาต ่าสุด ร 27/63
24 พมิพป์า้ยไวนิล 1,200              1,200        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,200                    ราคาต ่าสุด ร 28/63
25 พมิพป์า้ยไวนิล 400                 400          เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 400                       ราคาต ่าสุด ร 29/63
26 จ้างท่าวงล้อพาเพลิน 1,404              1,404        เฉพาะเจาะจง นายแสน  พรหมโสฬส 1,404                    ราคาต ่าสุด ร 30/63
27 เข้าเล่มเอกสาร 300                 300          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 300                       ราคาต ่าสุด ร 31/63
28 จ้างท่าขาต้ังปา้ย 360                 360          เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรโฆษณา 360                       ราคาต ่าสุด ร 32/63
29 พมิพป์า้ยไวนิล 1,300              1,300        เฉพาะเจาะจง บริษทั พนมรุ้งโฆษณา จ่ากัด 1,300                    ราคาต ่าสุด ร 33/63
30 จ้างท่าขาต้ังปา้ย 360                 360          เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรโฆษณา 360                       ราคาต ่าสุด ร 34/63
31 ตัดเย็บชุดประกอบการแสดง 570                 570          เฉพาะเจาะจง นางสุขุม เตื อยตุ่น 570                       ราคาต ่าสุด ร 35/63
32 เข้าเล่มเอกสาร 500                 500          เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 500                       ราคาต ่าสุด ร 36/63

15,544                 รวม

 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 256๒

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

33 พมิพป์า้ยไวนิล 200                 200          เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 200                       ราคาต ่าสุด ร 37/63
34 พมิพป์า้ยไวนิล 863                 863          เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 863                       ราคาต ่าสุด ร 38/63
35 เข้าเล่มเอกสาร 900                 900          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 900                       ราคาต ่าสุด ร 39/63
36 จ้างท่าปา้ยโครงงาน 3,800              3,800        เฉพาะเจาะจง นายศุภโชค เชียรประโคน 3,800                    ราคาต ่าสุด ร 40/63
37 เช่าชุดการแดสง 45,810            45,810     เฉพาะเจาะจง นางเกล้า  เกล้ียงกระแก้ว 45,810                  ราคาต ่าสุด ร 41/63
38 ปา้ยฉากแสดงดนตรีลูกทุ่ง 5,000              5,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 5,000                    ราคาต ่าสุด ร 42/63
39 เช่าชุดร่าวงมาตรฐาน 14,000            14,000     เฉพาะเจาะจง บา้นศิระศิลป์ 14,000                  ราคาต ่าสุด ร 43/63
40 ซ่อมคอมพวิเตอร์ 2,300              2,300        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 2,300                    ราคาต ่าสุด ร 44/63
41 ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 480                 480          เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 480                       ราคาต ่าสุด ร 45/63
42 พมิพป์า้ยไวนิล 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 2,000                    ราคาต ่าสุด ร 46/63
43 ซ่อมเครื องรับสัญญาณ 640                 640          เฉพาะเจาะจง ร้านนุกูล 640                       ราคาต ่าสุด ร 47/63
44 ซ่อมเครื องตัดหญ้า 240                 240          เฉพาะเจาะจง ร้านช่างแอร์ซ่อมมอเตอร์ไซด์ 240                       ราคาต ่าสุด ร 48/63
45 จ้างท่าหลังคาพร้อมมุง 9,900              9,900        เฉพาะเจาะจง นายสมพาน  ประทมุเลิศ 9,900                    ราคาต ่าสุด ร 49/63
46 เข้าเล่ม+ถ่ายเอกสาร 212                 212          เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว 212                       ราคาต ่าสุด ร 50/63
47 ซ่อมปร้ินเตอร์ 3,840              3,840        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 3,840                    ราคาต ่าสุด ร 51/63
48 ซ่อมโน้ตบคุ 3,000              3,000        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 3,000                    ราคาต ่าสุด ร 52/63

93,185                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256๒

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

49 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามฟตุบอลโรงเรียน 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ซุยรัมย์ 4,000                    ราคาต ่าสุด ร 53/63
50 เข้าเล่มเอกสาร 5,530              5,530        เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชครุภณัฑ์ 5,530                    ราคาต ่าสุด ร 56/63
51 ซ่อมปร้ินเตอร์เลเซอร์เคียวเซร่า 650                 650          เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ 650                       ราคาต ่าสุด ร 57/63
52 ซ่อมแอร์หอ้งคอมพวิเตอร์ 4,600              4,600        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีพ.ี แอร์ แอนด์ อิเลคทรอนิกส์ 4,600                    ราคาต ่าสุด ร 65/63
53 ใช้ในการจัดท่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 2,400              2,400        เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 2,400                    ราคาต ่าสุด ร 68/63
54 พมิพป์า้ยกีฬาสีภายใน ประจ่าป ี2562 5,000              5,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 5,000                    ราคาต ่าสุด ร 69/63
55 เช่าเครื องเสียงงานกีฬาสีภายใน 7,500              7,500        เฉพาะเจาะจง นายขวญัชัย  พรมบบุผา 7,500                    ราคาต ่าสุด ร 70/63
56 เช่าเต็นทง์านกีฬาสีภายใน 9,000              9,000        เฉพาะเจาะจง นายวนั  เชียรัมย์ 9,000                    ราคาต ่าสุด ร 71/63
57 พมิพไ์วนิล 2,150              2,150        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 2,150                    ราคาต ่าสุด ร 72/63
58 เช่าชุดแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 30,480            30,480     เฉพาะเจาะจง นายกฤษกร ทวศิีลป์ 30,480                  ราคาต ่าสุด ร 73/63
59 เชื อมสายไฟเบอร์ออฟติก 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง นายธรีโชติ พรหมรุกชาติ 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 74/63
60 จ้างฉากพนังภายนอก-ภายใน 11,840            11,840     เฉพาะเจาะจง นายยรรยง จันทร์ประโคน 11,840                  ราคาต ่าสุด ร 75/63
61 พมิพป์า้ยไวนิล 1,100              1,100        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,100                    ราคาต ่าสุด ร 76/63
62 เปลี ยนถ่ายน้่ามันเครื อง 4,800              4,800        เฉพาะเจาะจง หจก.นางรองเจริญยางยนต์ 4,800                    ราคาต ่าสุด ร 77/63
63 ท่าโครงเบาะนั งรถสองแถว 5,600              5,600        เฉพาะเจาะจง นายเอนก  เที ยงนา 5,600                    ราคาต ่าสุด ร 78/63
64 ค่าถมดินบริเวณโรงอาหาร 600                 600          เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย ครองไธสง 600                       ราคาต ่าสุด ร 79/63
65 ท่ารางน้่าฝนโรงอาหาร 4,500              4,500        เฉพาะเจาะจง นายสมพาน  ประทมุเลิศ 4,500                    ราคาต ่าสุด ร 80/63

100,750                

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 256๒

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

66 ปกูระเบื้องพื้นต่อเติมอาคารส่านักงาน 5,940              5,940        เฉพาะเจาะจง นายยรรยง จันทร์ประโคน 5,940                    ราคาต ่าสุด ร 81/63
67 พมิพป์า้ยวิ งมาราธอน 1,050              1,050        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,050                    ราคาต ่าสุด ร 82/63
68 ค่าส่งพสัดุ 160                 160          เฉพาะเจาะจง ร้านบรีุรัมย์ พนมรุ้ง ขนส่ง 160                       ราคาต ่าสุด ร 83/63
69 ตรวจเชคสภาพรถ ทะเบยีน นข-3512 บร 5,402.54         5,402.54   เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้านางรอง จ่ากัด 5,402.54               ราคาต ่าสุด ร 84/63
70 จ้างถมดินบริเวณปา้ยหน้าโรงเรียน 900                 900          เฉพาะเจาะจง นายบญุเกิ ง  วงศ์ใหญ่ 900                       ราคาต ่าสุด ร 85/63
71 กั้นหอ้งคหกรรมกับงานประดิษฐ์ 11,973            11,973     เฉพาะเจาะจง นายทว ีรักพลวงษ์ 11,973                  ราคาต ่าสุด ร 86/63
72 ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,200              1,200        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,200                    ราคาต ่าสุด ร 87/63
73 เช่าชุดพื้นบา้น 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง ร้านกระเทยีมซาลอน บรีุรัมย์ 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 92/63
74 เช่าชุดนัร้องและหางเครื อง 11,600            11,600     เฉพาะเจาะจง นายธรีเมศร์  ธรีจรรยารัตน์ 11,600                  ราคาต ่าสุด ร 93/63
75 จ้างแต่งหน้า 7,200              7,200        เฉพาะเจาะจง นายวฒิุชัย  เชื้อนางรอง 7,200                    ราคาต ่าสุด ร 94/63
76 เช่าชุดหางเครื อง 14,800            14,800     เฉพาะเจาะจง นางลัดดาวลัย์  นาราช 14,800                  ราคาต ่าสุด ร 95/63
77 ซ่อมรถอเนกประสงค์ 1,135              1,135        เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเจ๊ยบ 1,135                    ราคาต ่าสุด ร 96/63
78 ติดต้ังประตูเหล็กม้วน 2*2.9 เมตร 6,500              6,500        เฉพาะเจาะจง นายค่าเปื่อง  สุขรี 1,100                    ราคาต ่าสุด ร 97/63
79 เย็บเล่มเอกสาร 600                 600          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 4,800                    ราคาต ่าสุด ร 98/63
80 เข้าเล่มเอกสาร 4,700              4,700        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 5,600                    ราคาต ่าสุด ร 99/63
81 ตัดสติกเกอร์ 150                 150          เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคโฟโต้ ดิจิตอลเซ็นเตอร์ 600                       ราคาต ่าสุด ร 100/63

74,461                 รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
 ประจ าเดือนธันวาคมพ.ศ. 256๒

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

82 เข้าเล่มเอกสาร 600                 600          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 5,940                    ราคาต ่าสุด ร 101/63
83 พมิพป์า้ยไวนิล 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 1,050                    ราคาต ่าสุด ร 102/63
84 พมิพป์า้ยไวนิล 2.5*7 เมตร 7,000              7,000        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองอิงค์เจ็ท 160                       ราคาต ่าสุด ร 103/63
85 ค่าแต่งหน้าแอโรบคิ 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง นายวฒิุชัย  เชื้อนางรอง 5,403                    ราคาต ่าสุด ร 104/63
86 เช่าชุดการแสดงละครส้ัน 4,600              4,600        เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพรั์ก 900                       ราคาต ่าสุด ร 105/63
87 พมิพป์า้ยไวนิล 3,150              3,150        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 11,973                  ราคาต ่าสุด ร 109/63
88 เข้าเล่มเอกสาร 800                 800          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 1,200                    ราคาต ่าสุด ร 110/63
89 ถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่ม 850                 850          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 111/63
90 ซ่อมรถปกิอัพโรงเรียน 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง อู่ยงเจริญการไฟฟา้ 2,000                    ราคาต ่าสุด ร 114/63
91 ติดต้ังจานรับสัญาณดาวเทยีม 500                 500          เฉพาะเจาะจง ร้านบอนด์อิเลคทริค(ส่านักงานใหญ่) 500                       ราคาต ่าสุด ร 115/63
92 เช่าชุดคริสมาส 800                 800          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 800                       ราคาต ่าสุด ร 116/63
93 ลงโปรแกรมและซ่อมปร้ินเตอร์ 4,900              4,900        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,900                    ราคาต ่าสุด ร 117/63
94 ก่าจัดสิ งปฏกิูล 1,750              1,750        เฉพาะเจาะจง นายวรวฒิุ  ดีจิตต์ 1,750                    ราคาต ่าสุด ร 118/63
95 พมิพป์า้ย 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง ร้านประโคนชัยการพมิพ์ 4,000                    ราคาต ่าสุด ร 119/63
96 จ้างตัดสติกเกอร์ 3,700              3,700        เฉพาะเจาะจง นางเขมิกา  วงเวยีน 3,700                    ราคาต ่าสุด ร 120/63
97 ซ่อมล่าโพงหอประชุมมหาภมูินทร์ 6,480              6,480        เฉพาะเจาะจง ร้านเบร์ิด อิเล็กทรอนิกส์ 6,480                    ราคาต ่าสุด ร 121/63

51,756                 รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

 ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

98 เช่าชุดกี เพา้ 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง นายสุริยะ  ปกประโคน 4,000                    ราคาต ่าสุด ร 123/63
99 ปะยางรถโรงเรียน 400                 400          เฉพาะเจาะจง ร้าน ม.การยาง 400                       ราคาต ่าสุด ร 124/63

100 จ้างเหมาท่าตะแกรงปดิบอ่บ่าบดัน้่าทิ้งในโรงอาหาร 11,884            11,884     เฉพาะเจาะจง นายทว ีรักพลวงษ์ 11,884                  ราคาต ่าสุด ร 125/63
101 จ้างเหมาซ่อมปั้มน้่าเพื อรดสนามฟตุบอล 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง นายคมศักด์ิ  ต้ังใจ 4,000                    ราคาต ่าสุด ร 126/63
102 เดินสายระบบเสียงตามสายประชาสัมพนัธ์ 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง นายคมศักด์ิ  ต้ังใจ 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 127/63
103 ซ่อมสายอินเตอร์เน็ตระหวา่งอาคาร3ถึงอาคาร4 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง นายอนงค์  ยึนประโคน 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 128/63
104 ซ่อมปร้ินเตอร์ เปลี ยนตลับหมึก 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 2,000                    ราคาต ่าสุด ร 129/63
105 ปรัลปรุงและติดต้ังแผงหน้าต่าง 9,000              9,000        เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวหน้าอลูมิเนี ยม-กระจก ฯ 9,000                    ราคาต ่าสุด ร 130/63
106 จ้างติดต้ังฝนังฉาบเรียบ 11,330            11,330     เฉพาะเจาะจง นายชาติ สมานมิตร 11,330                  ราคาต ่าสุด ร 131/63
107 จ้างติดต้ังฝนังฉาบเรียบ 7,040              7,040        เฉพาะเจาะจง นายชาติ สมานมิตร 7,040                    ราคาต ่าสุด ร 132/63
108 จัดท่าปา้ยไวนิลอ่านวยการสนามสอบ o-net ม.6 680                 680          เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 680                       ราคาต ่าสุด ร 135/63
109 ปา้ยรับสมัครนักเรียน 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 2,000                    ราคาต ่าสุด ร 136/63
110 เติมน้่ายาแอร์ 1,500              1,500        เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ยงเจริญการไฟฟา้ 1,500                    ราคาต ่าสุด ร 137/63
111 ทา่สีหอ้งประชุมเหล็ก 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง นายชาติ สมานมิตร 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 138/63
112 ซ่อมเครื องพมิพเ์ลเซอร์ 850                 850          เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ 850                       ราคาต ่าสุด ร 139/63
113 กั้นหอ้งพสัดุและสินทรัพย์ 5,500              5,500        เฉพาะเจาะจง นายชาติ สมานมิตร 5,500                    ราคาต ่าสุด ร 140/63

63,184                 รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

 ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

114 ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที สร้างโรงแพะ 5,000              5,000        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ซุยรัมย์ 5,000                    ราคาต ่าสุด ร 141/63
115 ค่าจ้างเหมาสร้างโรงเรือนเล้ียงแพะ 15,000            15,000     เฉพาะเจาะจง นายคมศักด์ิ  ต้ังใจ 15,000                  ราคาต ่าสุด ร 142/63
116 ค่าแรงปรับปรุงโรงอาหาร1 70,500            70,500     เฉพาะเจาะจง นายสมพาน  ประทมุเลิศ 70,500                  ราคาต ่าสุด ร 143/63
117 ค่าตัดต้นไบริเวณโรงอาหาร 4,500              4,500        เฉพาะเจาะจง นายส่าราญ สุโขพนัธ์ 4,500                    ราคาต ่าสุด ร 144/63
118 ซ่อมเครื องปร้ินเตอร์/ล้างหวัพมิพ์ 4,700              4,700        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,700                    ราคาต ่าสุด ร 145/63
119 ค่าถมดินบริเวณหอประชุมมหาภมูินทร์ 6,000              6,000        เฉพาะเจาะจง นายบญุเกิ ง  วงศ์ใหญ่ 6,000                    ราคาต ่าสุด ร 147/63
120 ค่าตัดต้นไม้บริเวณหลังอาคารอุตสาหกรรม 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง นายส่าราญ สุโขพนัธ์ 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 148/63
121 งานย้ายแอร์หอ้งทา่นผู้อ่านวยการ 4,500              4,500        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีพ.ี แอร์ แอนด์ อิเลคทรอนิกส์ 4,500                    ราคาต ่าสุด ร 149/63
122 ซ่อมปร้ินเตอร์ 2,700              2,700        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 2,700                    ราคาต ่าสุด ร 151/63
123 ร้านก้าวหน้า อะลูมิเนียม-กระจก ละหานทราย 2,300              2,300        เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวหน้าอลูมิเนี ยม-กระจก ฯ 2,300                    ราคาต ่าสุด ร 152/63
124 ค่าแรงก่อสร้างปอ้มยามด้านหน้าโรงเรียน 57,640            57,640     เฉพาะเจาะจง นายอ่านวย  ราฎธรรมา 57,640                  ราคาต ่าสุด ร 153/63
125 งานทาสีด้านนอกอาคาร 2 10,404            10,404     เฉพาะเจาะจง นายอ่านวย  ราฎธรรมา 10,404                  ราคาต ่าสุด ร 154/63
126 ล้างแอร์เติมน้่ายาแอร์รถสองแถว 4,300              4,300        เฉพาะเจาะจง นายเอนก  เที ยงนา 4,300                    ราคาต ่าสุด ร 155/63
127 พมิพป์า้ยประกาศปดิเรียน 1,575              1,575        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,575                    ราคาต ่าสุด ร 156/63
128 จ้างรถแบคโฮขุดร่องน้่า 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง นางนิรชา  ผิวอ่อน 4,000                    ราคาต ่าสุด ร 157/63
129 ค่าจ้างเปลี ยนหลังคาอาคาร 2 6,000              6,000        เฉพาะเจาะจง นายชาติ สมานมิตร 6,000                    ราคาต ่าสุด ร 158/63

200,119               รวม

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

130 พมิพป์า้ยไวนิล 4,970              4,970        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,970                    ราคาต ่าสุด ร 159/63
131 พมิพป์า้ยไวนิล 1,575              1,575        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 1,575                    ราคาต ่าสุด ร 160/63
132 จ้างทาสีโต๊ะอาหาร 10,000            10,000     เฉพาะเจาะจง นายเชิญ เสาะโชค 10,000                  ราคาต ่าสุด ร 161/63
133 ซ่อมเครื องตัดไม้ 330                 330          เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเจ๊ยบ 330                       ราคาต ่าสุด ร 162/63
134 ตัดชุด To be number  one 30,000            30,000     เฉพาะเจาะจง ซ่อมเครื องตัดไม้ 30,000                  ราคาต ่าสุด ร 163/63
135 จ้างแต่งหน้าท่าผม To be number  one 6,000              6,000        เฉพาะเจาะจง นายวฒิุชัย  เชื้อนางรอง 6,000                    ราคาต ่าสุด ร 164/63
136 ซ่อมประตู-หน้าต่าง 6,300              6,300        เฉพาะเจาะจง ร้านก้าวหน้าอลูมิเนี ยม-กระจก ฯ 6,300                    ราคาต ่าสุด ร 165/63
137 ติดต้ังสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Fiber 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง นายธรีโชติ พรหมรุกชาติ 4,000                    ราคาต ่าสุด ร 166/63
138 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 27,900            27,900     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 27,900                  ราคาต ่าสุด ร 167/63
139 ค่าบริการเหมาจ่ายเข้าหวัสายFiber 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง นายธรีโชติ พรหมรุกชาติ 1,000                    ราคาต ่าสุด ร 168/63
140 พมิพป์า้ยรับสมัครนักเรียนประจ่าปกีารศึกษา 2563 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 2,000                    ราคาต ่าสุด ร 169/63
141 ต่อเติมเทพื้นฟตุบาท 6,000              6,000        เฉพาะเจาะจง นายสายชล  เกิดรัมย์ 6,000                    ราคาต ่าสุด ร 170/63
142 ซ่อมเครื องพมิพเ์ลเซอร์ 1,950              1,950        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 1,950                    ราคาต ่าสุด ร 171/63
143 ติดต้ังพดัลม เดินรางสายไฟ 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง นายเนียร  โรมริรัมย์ 4,000                    ราคาต ่าสุด ร 172/63
144 ต่อเติมหอ่งกิจกรรมนักเรียน 15,000            15,000     เฉพาะเจาะจง นายธรีะวฒัน์  เวยีงค่า 15,000                  ราคาต ่าสุด ร 173/63
145 ปรับปรุงระบบไฟฟา้หอ้งพสัดุ 5,800              5,800        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 5,800                    ราคาต ่าสุด ร 174/63

126,825               รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนมีนาคมพ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

145 ต่อเติมหอ้งกิจการนักเรียน 12,000            12,000     เฉพาะเจาะจง นายสนับ  ผัยจังหรีด 12,000                  ราคาต ่าสุด ร 175/63
146 ตกแต่งม่านหลุยส์เวที 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง ท.รุ่งเรืองผ้าม่าน 4,000                    ราคาต ่าสุด ร 176/63
147 ค่าถมดินข้างหอ้งประชุมมหาภมุินทร์ 810                 810          เฉพาะเจาะจง นายสมพาน  ประทมุเลิศ 810                       ราคาต ่าสุด ร 177/63
148 จ้างสูบสิ งปฏกิูล 2,250              2,250        เฉพาะเจาะจง นายอ่านวย  ราฎธรรมา 2,250                    ราคาต ่าสุด ร 178/63
149 พมิพป์า้ยงานวนัสถาปนาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก 500                 500          เฉพาะเจาะจง ร้าน ข โฆษณา 500                       ราคาต ่าสุด ร 179/63
150 ซ่อมเครื อง VerTEX 590                 590          เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 590                       ราคาต ่าสุด ร 180/63
151 เปลี ยนลูกยางดิสเบรกหน้า 250                 250          เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเจ๊ยบ 250                       ราคาต ่าสุด ร 182/63
152 ซ่อม - เปลี ยนพดัลม 5,700              5,700        เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ม่วงประโคน 5,700                    ราคาต ่าสุด ร 183/63
153 จัดท่าปา้ยชื อและตรายางรองผู้อ่านวยการ 300                 300          เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพฒันา 300                       ราคาต ่าสุด ร 184/63
154 งานอาคารสถานที 19,000            19,000     เฉพาะเจาะจง นายธรีะวฒัน์  เวยีงค่า 19,000                  ราคาต ่าสุด ร 185/63
155 ซ่อมแอร์หอ้งการเงิน 2,600              2,600        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีพ ีแอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ 2,600                    ราคาต ่าสุด ร 186/63
156 จ้างท่ากรงเหล็กใส่ล่าโพงพร้อมติดต้ังที อาคารโดม 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง นายสมพาน  ประทมุเลิศ 4,000                    ราคาต ่าสุด ร 187/63
157 พมิพป์า้ยไวนิล 4,500              4,500        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 4,500                    ราคาต ่าสุด ร 188/63
158 ซ่อมรถอเนกประสงค์ 1,010              1,010        เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเจ๊ยบ 1,010                    ราคาต ่าสุด ร 190/63
159 จัดท่าปา้ยไวนิลเลือกต้ังสภา 2,250              2,250        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 2,250                    ราคาต ่าสุด ร 191/63
160 เข้าเล่มเอกสาร 200                 200          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์เซนเตอร์ละหานทราย 200                       ราคาต ่าสุด ร 192/63

59,960                 รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงของสัญญาชือ้หรอืจ้าง

161 เช็คสภาพรถตู้ นข -3512 บร. 6,965.17         6,965.17   เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้านางรอง จ่ากัด 6,965.17               ราคาต ่าสุด ร 193/63
162 ติดต้ังปา้ยโดมรวมใจรัชดา 3,500              3,500        เฉพาะเจาะจง นายสมพาน  ประทมุเลิศ 3,500                    ราคาต ่าสุด ร 194/63
163 ปรับดินบริเวณสนามฟตุบอล 1,500              1,500        เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์ ตุ่มดาวเรือง 1,500                    ราคาต ่าสุด ร 195/63
164 ปรับดินบริเวณสนามฟตุบอล 1,750              1,750        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ซุยรัมย์ 1,750                    ราคาต ่าสุด ร 196/63
165 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 10,000            10,000     เฉพาะเจาะจง นายสามารถ  แปลกรัมย์ 10,000                  ราคาต ่าสุด ร 197/63
166 พมิพป์า้ยไวนิลงานเกษยีณ 500                 500          เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายอิงเจ็ท 500                       ราคาต ่าสุด ร 198/63
167 สูบสิ งปฏกิูล 600                 600          เฉพาะเจาะจง นายวรวฒิุ  ดีจิตต์ 600                       ราคาต ่าสุด ร 199/63
168 จ้างท่าตรายางหมึกในตัว 300                 300          เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพฒันา 300                       ราคาต ่าสุด ร 200/63
169 พมิพป์า้ยวนัไหวค้รู 1,900              1,900        เฉพาะเจาะจง พมิพป์า้ยวนัไหวค้รู 1,900                    ราคาต ่าสุด ร 201/63

27,015                 

839,401.25          รวมวงเงนิที่จัดจ้างทั้งสิ้น

รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดจ้างในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

1 วสัดุแข่งขันค่าคม (ภาษาไทย) 14,080            14,080     เฉพาะเจาะจง Cnessgo   14,080                  ราคาต ่าสุด ร.1/63
2 แบตเตอรี  3K 2,900              2,900        เฉพาะเจาะจง บริษทับญุศิริอะไหล่ยนต์ จ่ากัด 2,900                    ราคาต ่าสุด ร.2/63
3 วสัดุพสัดุกลาง 1,390              1,390        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 1,390                    ราคาต ่าสุด ร.3/63
4 วสัดุอาคารสถานที 3,800              3,800        เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 3,800                    ราคาต ่าสุด ร.4/63
5 วสัดุพสัดุกลาง(ไม้กวาดดอกหญ้า) 8,750              8,750        เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  รักษาผล 8,750                    ราคาต ่าสุด ร.5/63
6 วสัดุงานคบลูกรัชดาสร้างบา้น 2,424              2,424        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 2,424                    ราคาต ่าสุด ร.6/63
7 วสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 140                 140          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 140                       ราคาต ่าสุด ร.7/63
8 วสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,540              1,540        เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 1,540                    ราคาต ่าสุด ร.8/63
9 วสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 100                 100          เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 100                       ราคาต ่าสุด ร.9/63

10 วสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 615                 615          เฉพาะเจาะจง บริษทัเอก-ชัยดิสิทริบวัชัน 615                       ราคาต ่าสุด ร.10/63
11 วสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,800              1,800        เฉพาะเจาะจง นายเทยีม  เผยกลาง 1,800                    ราคาต ่าสุด ร.11/63
12 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 145                 145          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 145                       ราคาต ่าสุด ร.12/63
13 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,500              2,500        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 2,500                    ราคาต ่าสุด ร.13/63
14 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 192                 192          เฉพาะเจาะจง ร้านโต๊ะการช่าง 192                       ราคาต ่าสุด ร.14/63
15 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 308                 308          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 308                       ราคาต ่าสุด ร.15/63
16 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 4,080              4,080        เฉพาะเจาะจง ร้านดาวทอง 4,080                    ราคาต ่าสุด ร.16/63

44,764                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

17 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,500              2,500        เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เฟอนิเจอร์ 2,500                    ราคาต ่าสุด ร.17/63
18 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 330                 330          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 330                       ราคาต ่าสุด ร.18/63
19 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 100                 100          เฉพาะเจาะจง ร้าน 9 บาท 100                       ราคาต ่าสุด ร.19/963
20 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,080              1,080        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 1,080                    ราคาต ่าสุด ร.20/63
21 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 207                 207          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 207                       ราคาต ่าสุด ร.21/63
22 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 540                 540          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 540                       ราคาต ่าสุด ร.22/63
23 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 745                 745          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 745                       ราคาต ่าสุด ร.23/63
24 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 550                 550          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 550                       ราคาต ่าสุด ร.24/63
25 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 210                 210          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 210                       ราคาต ่าสุด ร.25/63
26 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 129                 129          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 129                       ราคาต ่าสุด ร.26/63
27 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 106                 106          เฉพาะเจาะจง บริษทั ผลบญุออฟฟศิ อิควปิเม้นท ์จ่ากัด 106                       ราคาต ่าสุด ร.27/63
28 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,061              1,061        เฉพาะเจาะจง บริษทั ทวกีิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ่ากัด 1,061                    ราคาต ่าสุด ร.28/63
29 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 113                 113          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 113                       ราคาต ่าสุด ร29/63
30 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 4,290              4,290        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยถาวร 4,290                    ราคาต ่าสุด ร.30/63
31 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,029              1,029        เฉพาะเจาะจง ร้านดนัยพชัร์ 1,029                    ราคาต ่าสุด ร.31/63
32 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 813                 813          เฉพาะเจาะจง หกจ.พงษเ์จริญบวิต้ีเซนเตอร์ 813                       ราคาต ่าสุด ร.32/63

13,803                 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

33 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,085              2,085        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซนเตอร์ละหานทราย 2,085                    ราคาต ่าสุด ร.33/63
34 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 45                   45             เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 45                         ราคาต ่าสุด ร.34/63
35 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,365              1,365        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซนเตอร์ละหานทราย 1,365                    ราคาต ่าสุด ร.35/63
36 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 288                 288          เฉพาะเจาะจง หจก.พงษเ์จริญบวิต้ี 288                       ราคาต ่าสุด ร.36/63
37 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,175              1,175        เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ บจม (สาขาบรีุรัมย์) 1,175                    ราคาต ่าสุด ร.37/63
38 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 380                 380          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 380                       ราคาต ่าสุด ร.38/63
39 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 398                 398          เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองกิ๊ฟช็อป 398                       ราคาต ่าสุด ร.39/63
40 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 4,100              4,100        เฉพาะเจาะจง ChessCo 4,100                    ราคาต ่าสุด ร.41/63
41 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 3,228              3,228        เฉพาะเจาะจง ร้านดนัยพชัร์ 3,228                    ราคาต ่าสุด ร.46/63
42 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,500              2,500        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 2,500                    ราคาต ่าสุด ร.47/63
43 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 384                 384          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 384                       ราคาต ่าสุด ร.48/63
44 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 135                 135          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 135                       ราคาต ่าสุด ร.49/63
45 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 4,870              4,870        เฉพาะเจาะจง ร้านแพนด้า 4,870                    ราคาต ่าสุด ร.50/63
46 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,030              2,030        เฉพาะเจาะจง ร้านมอนต้า เทรนนิ ง แอนด์เซอร์วสิต์ 2,030                    ราคาต ่าสุด ร.51/63
47 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 4,780              4,780        เฉพาะเจาะจง ร้านแพนด้า 4,780                    ราคาต ่าสุด ร.52/63
48 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 114                 114          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 114                       ราคาต ่าสุด ร.53/63

27,877                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

49 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 300                 300          เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 300                       ราคาต ่าสุด ร.54/63
50 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 574                 574          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 574                       ราคาต ่าสุด ร.55/63
51 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 3,160              3,160        เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวดี  จักสาน 3,160                    ราคาต ่าสุด ร.56/63
52 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,500              2,500        เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลรัตน์ 2,500                    ราคาต ่าสุด ร.57/63
53 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 80                   80             เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 80                         ราคาต ่าสุด ร.58/63
54 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,125              2,125        เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญสุข โฮมพลัส จ่ากัด 2,125                    ราคาต ่าสุด ร.59/63
55 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 228                 228          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 228                       ราคาต ่าสุด ร.60/63
56 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 66                   66             เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 66                         ราคาต ่าสุด ร.61/63
57 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 35                   35             เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 35                         ราคาต ่าสุด ร.62/63
58 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 690                 690          เฉพาะเจาะจง ร้านนิวคอมพวิเตอร์ 690                       ราคาต ่าสุด ร.63/63
59 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,860              1,860        เฉพาะเจาะจง หจก.ทแีอนด์ท ีโปรดักส์(ส่านักงานใหญ่) 1,860                    ราคาต ่าสุด ร.64/63
60 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 95                   95             เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 95                         ราคาต ่าสุด ร.65/63
61 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 841                 841          เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพเคมี จ่ากัด 841                       ราคาต ่าสุด ร.66/63
62 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 155                 155          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 155                       ราคาต ่าสุด ร.67/63
63 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 458                 458          เฉพาะเจาะจง บริษทั ทวกีิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ่ากัด 458                       ราคาต ่าสุด ร.68/63
64 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 179                 179          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 179                       ราคาต ่าสุด ร.69/63

13,346                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

65 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 85                   85             เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรชัย 85                         ราคาต ่าสุด ร.70/63
66 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 883                 883          เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกี ซุปเปอร์มาร์ท จ่ากัด(สาขาที  00001) 883                       ราคาต ่าสุด ร.71/63
67 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 91                   91             เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 91                         ราคาต ่าสุด ร.72/63
68 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 3,267              3,267        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 3,267                    ราคาต ่าสุด ร.73/63
69 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,680              1,680        เฉพาะเจาะจง บริษทั วโิรฒวทิยาภณัฑ์ จ่ากัด 1,680                    ราคาต ่าสุด ร.74/63
70 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 110                 110          เฉพาะเจาะจง ร้านน้่าดื มพลัง 110                       ราคาต ่าสุด ร.75/63
71 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.76/63
72 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 800                 800          เฉพาะเจาะจง นางอ่อนจันทร์  บวันาค 800                       ราคาต ่าสุด ร.77/63
73 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,750              2,750        เฉพาะเจาะจง นายเสาร์  พลาสืบสาย 2,750                    ราคาต ่าสุด ร.78/63
74 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,196              1,196        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 1,196                    ราคาต ่าสุด ร.79/63
75 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 850                 850          เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 850                       ราคาต ่าสุด ร.80/63
76 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 600                 600          เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองอิเล็คทรอนิค 600                       ราคาต ่าสุด ร.82/63
77 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 68                   68             เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 68                         ราคาต ่าสุด ร.83/63
78 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,348              1,349        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซนเตอร์ละหานทราย 1,349                    ราคาต ่าสุด ร.84/63
79 รายการขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 4,990              4,990        เฉพาะเจาะจง หจก.คูเปโ้กลบอล ซัพพลาย 4,990                    ราคาต ่าสุด ร.85/63
80 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,940              2,940        เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรี  โคแสงรักษา 2,940                    ราคาต ่าสุด ร.86/63

22,659                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

81 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 3,435              3,435        เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรี  โคแสงรักษา 3,435                    ราคาต ่าสุด ร.87/63
82 รายงานขอซ้ือการบริหารงานในฝ่ายวชิาการ 11,289            11,289     เฉพาะเจาะจง นายลือชัย  หนูเทศ 11,289                  ราคาต ่าสุด ร.88/63  
83 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 7,675              7,675        เฉพาะเจาะจง นางภาษ ี ตึกประโคน 7,675                    ราคาต ่าสุด ร.89/63
84 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 6,900              6,900        เฉพาะเจาะจง น.ส.พรเทพ จานิกร 6,900                    ราคาต ่าสุด ร.90/63
85 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 525                 525          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 525                       ราคาต ่าสุด ร.91/63
86 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 121                 121          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 121                       ราคาต ่าสุด ร.92/63
87 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,200              1,200        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ เตียงฮ้ัว กรุ๊ป 1,200                    ราคาต ่าสุด ร.93/63
88 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,150              1,150        เฉพาะเจาะจง บริษทั วโิรฒวทิยาภณัฑ์ จ่ากัด 1,150                    ราคาต ่าสุด ร.94/63
89 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง นายอ่าพนัธ ์ เส็งไทยแท้ 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.95/63
90 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 300                 300          เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองรุ่งเรือง 300                       ราคาต ่าสุด ร.96/63
91 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 3,570              3,570        เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองรุ่งเรือง 3,570                    ราคาต ่าสุด ร.97/63
92 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 196                 196          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 196                       ราคาต ่าสุด ร.98/63
93 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,405              2,405        เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองรุ่งเรือง 2,405                    ราคาต ่าสุด ร.99/63
94 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 174                 174          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 174                       ราคาต ่าสุด ร.100/63
95 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 179                 179          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 179                       ราคาต ่าสุด ร.101/63

40,119                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

96 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 943                 943          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 943                       ราคาต ่าสุด ร.102/63
97 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,051              1,051        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 1,051                    ราคาต ่าสุด ร.103/63
98 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 780                 780          เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองรุ่งเรือง 780                       ราคาต ่าสุด ร.104/63
99 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 59                   59             เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 59                         ราคาต ่าสุด ร.105/63

100 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 865                 865          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 865                       ราคาต ่าสุด ร.106/63
101 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 2,500              2,500        เฉพาะเจาะจง นางดาวเรือง พรมภกัด์ิ 2,500                    ราคาต ่าสุด ร.107/63
102 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 544                 544          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 544                       ราคาต ่าสุด ร.108/63
103 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 135                 135          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 135                       ราคาต ่าสุด ร.109/63
104 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 400                 400          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 400                       ราคาต ่าสุด ร.110/63
105 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,395              1,395        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 1,395                    ราคาต ่าสุด ร.111/63
106 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 9,000              9,000        เฉพาะเจาะจง ร้านครูพล  มงคลทอง 9,000                    ราคาต ่าสุด ร.114/63
107 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,290              1,290        เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นพาณิช 1,290                    ราคาต ่าสุด ร.116/63
108 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 1,492              1,492        เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย์โฮมมาร์กจ่ากัด 1,492                    ราคาต ่าสุด ร.117/63
109 รายงานขอซ้ือวสัดุงานคหกรรม (ถังแก๊ส 2 ถัง) 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง ร้านบญุทนัพาณิชย์ 4,000                    ราคาต ่าสุด ร.122/63
110 รายงานขอซ้ือวสัดุงานโรเนียว 9,900              9,900        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอสเซนเตอร์ 9,900                    ราคาต ่าสุด ร.123/63
111 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 4,939              4,939        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 4,939                    ราคาต ่าสุด ร.124/63

39,293                 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

112 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 546                 546          เฉพาะเจาะจง บริษทันางรองวทิยาจ่ากัด 546                       ราคาต ่าสุด ร.113/63
113 รายงานขอซ้ือวสัดุกิจการนักเรียน 4,048              4,048        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 4,048                    ราคาต ่าสุด ร.125/63
114 รายงานขอซ้ือวสัดุงานโภชนาการ 3,900              3,900        เฉพาะเจาะจง ร้านสราวฒิุการชั ง 3,900                    ราคาต ่าสุด ร.126/63
115 รายงานขอซ้ือชุดกีฬา 100 ชุด 34,000            34,000     เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ ช็อป 34,000                  ราคาต ่าสุด ร.127/63
116 รายงานขอซ้ือวสัดุงานบริหารงานทั วไป 6,475              6,475        เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพร 2 6,475                    ราคาต ่าสุด ร.128/63
117 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 7.61 ลิตร 200                 200          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทรายจ่ากัด 200                       ราคาต ่าสุด ร.129/63
118 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 610                 610          เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 610                       ราคาต ่าสุด ร.130/63
119 รายงานขอซ้ือวสัดุพสัดุกลาง 2,800              2,800        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 2,800                    ราคาต ่าสุด ร.131/63
120 รายงานขอซ้ือวสัดุพสัดุกลาง 3,670              3,670        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 3,670                    ราคาต ่าสุด ร.132/63
121 รายงานขอซ้ือวสัดุพสัดุกลาง 5,000              5,000        เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 5,000                    ราคาต ่าสุด ร.133/63
122 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 700                 700          เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 700                       ราคาต ่าสุด ร.134/63
123 รายงานขอซ้ือวสัดุกลุ่มบริหารทั วไป 2,255              2,255        เฉพาะเจาะจง บริษทัโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์จ่ากัด 2,255                    ราคาต ่าสุด ร.135/63
124 รายงานขอซ้ือวสัดุพสัดุกลาง 1,435              1,435        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 1,435                    ราคาต ่าสุด ร.136/63
125 รายงานขอซ้ือวสัดุงานอาคารสถานที 7,651              7,651        เฉพาะเจาะจง ร้านกิจแสงวสัดุ 7,651                    ราคาต ่าสุด ร.137/63
126 รายงานขอซ้ือวสัดุงานอาคารสถานที 11,061            11,061     เฉพาะเจาะจง ร้านกิจแสงวสัดุ 11,061                  ราคาต ่าสุด ร.138/63
127 รายงานขอซ้ือวสัดุแข่งขันทกัษะวชิาการ 990                 990          เฉพาะเจาะจง ร้านพพีเีบด็เตล็ด 990                       ราคาต ่าสุด ร.139/63

85,340                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

รวม

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

128 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 36. 54 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทรายจ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.140/63
129 รายงานขอซ้ือวสัดุพสัดุกลาง 1,128              1,128        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซนเตอร์ละหานทราย 1,128                    ราคาต ่าสุด ร.141/63
130 รายงานขอซ้ือวสัดุพสัดุกลาง 400                 400          เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 400                       ราคาต ่าสุด ร.142/63
131 รายงานขอซ้ือวสัดุพสัดุกลาง 785                 785          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 785                       ราคาต ่าสุด ร.143/63
132 รายงานขอซ้ือน้่ามันเบนซีน 27.77 ลิตร 760                 760          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทรายจ่ากัด 760                       ราคาต ่าสุด ร.144/63
133 รายงานขอซ้ือวสัดุงานอาคารสถานที 558                 558          เฉพาะเจาะจง บริษทับญุศิริอะไหล่ยนต์ จ่ากัด 558                       ราคาต ่าสุด ร.145/63
134 รายงานขอซ้ือวสัดุค่ายภาษาไทย 572                 572          เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 572                       ราคาต ่าสุด ร.146/63
135 รายงานขอซ้ือวสัดุค่ายภาษาไทย 4,365              4,365        เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองรุ่งเรือง 4,365                    ราคาต ่าสุด ร.147/63
136 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 38.34 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.149/63
137 รายงานขอซ้ือวสัดุงานยานพาหนะ 1,125              1,125        เฉพาะเจาะจง บริษทับญุศิริอะไหล่ยนต์ จ่ากัด 1,125                    ราคาต ่าสุด ร.150/63
138 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 37.91 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.151/63
139 รายงานขอซ้ือวสัดุงานวชิาการ 12,750            12,750     เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลส์ 12,750                  ราคาต ่าสุด ร.152/63
140 รายงานขอซ้ือวสัดุงานยานพาหนะ 1,771              1,771        เฉพาะเจาะจง บริษทัทวกีิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 1,771                    ราคาต ่าสุด ร.153/63
141 รายงานขอซ้ือวสัดุพสัดุกลาง 8,332              8,332        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 8,332                    ราคาต ่าสุด ร.154/63
142 รายงานขอซ้ือวสัดุพสัดุกลาง 2,600              2,600        เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 2,600                    ราคาต ่าสุด ร.156/63
143 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 56.80 ลิตร 1,500              1,500        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพ ออยส์ 1,500                    ราคาต ่าสุด ร.157/63

39,646                 

วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

144 รายงานขอซ้ือวสัดุงานสวนพฤกษาศาสตร์ 559                 559          เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามแม็คโคร จ่ากัด 559                       ราคาต ่าสุด ร.158/63
145 รายงานขอซ้ือวสัดุแนะแนว (วชิาการ) 9,900              9,900        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอสเซนเตอร์ 9,900                    ราคาต ่าสุด ร.159/63
146 รายงานขอซ้ือวสัดุงานวชิาการ 2,140              2,140        เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลส์ 2,140                    ราคาต ่าสุด ร.162/63
147 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 38.03 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.163/63
148 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 37.76 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.164/63
149 รายงานขอซ้ือวสัดุท่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 2,818              2,818        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์โฮมมาร์ก 2,818                    ราคาต ่าสุด ร.165/63
150 รายงานขอซ้ือวสัดุกลุ่มสาระสุขศึกษา 5,960              5,960        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 5,960                    ราคาต ่าสุด ร.166/63
151 รายงานขอซ้ือวสัดุกลุ่มสาระสุขศึกษา 28,500            28,500     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 28,500                  ราคาต ่าสุด ร.167/63
152 รายงานขอซ้ือวสัดุประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 2,700              2,700        เฉพาะเจาะจง ศูนย์หตักรรมเชียงใหม่ 2,700                    ราคาต ่าสุด ร.168/63
153 รายงานขอซ้ือวสัดุประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 248                 248          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 248                       ราคาต ่าสุด ร.169/63
154 รายงานขอซ้ือวสัดุประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 530                 530          เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 530                       ราคาต ่าสุด ร.170/63
155 รายงานขอซ้ือวสัดุประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 149                 149          เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 149                       ราคาต ่าสุด ร.171/63ร
156 รายงานขอซ้ือวสัดุประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 753                 753          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซนเตอร์ละหานทราย 753                       ราคาต ่าสุด ร.172863
157 รายงานขอซ้ือวสัดุประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 2,780              2,780        เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีภาพ 2,780                    ราคาต ่าสุด ร.174/63
158 รายงานขอซ้ือวสัดุประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 424                 424          เฉพาะเจาะจง ร้าน 9 บาท 424                       ราคาต ่าสุด ร.175/63
159 รายงานขอซ้ือวสัดุประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 117                 117          เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 117                       ราคาต ่าสุด ร.176/63

59,578                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

160 รายงานขอซ้ือกิจกรรม I SEE YOU 369                 369          เฉพาะเจาะจง บริษทัเฮงวาณิชย์โฮมมาร์กจ่ากัด 369                       ราคาต ่าสุด ร.178/63
161 รายงานขอซ้ือกิจกรรม I SEE YOU 700                 700          เฉพาะเจาะจง ร้านบญุชูดอกไม้ 700                       ราคาต ่าสุด ร.179/63
162 รายงานขอซ้ือกิจกรรม I SEE YOU 57                   57             เฉพาะเจาะจง บริษทัรอแยล คอนเซ็ฟท ์จ่ากัด 57                         ราคาต ่าสุด ร.180/63
163 รายงานขอซ้ือกิจกรรม I SEE YOU 240                 240          เฉพาะเจาะจง ร้านค้าเจริญ 240                       ราคาต ่าสุด ร.181/63
164 รายงานขอซ้ือกิจกรรม I SEE YOU 750                 750          เฉพาะเจาะจง ร้านแม่จ๋าเบเกอร์รี 750                       ราคาต ่าสุด ร.182/63
165 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 55.81 ลิตร 1,500              1,500        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทรายจ่ากัด 1,500                    ราคาต ่าสุด ร.18363
166 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 74.13 ลิตร 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 2,000                    ราคาต ่าสุด ร.184/63
167 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 34.08 ลิตร 950                 950          เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 950                       ราคาต ่าสุด ร.185/63
168 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล  55.74 ลิตร 1,500              1,500        เฉพาะเจาะจง ร้าน ปตท.บจ.สุรินทร์ 1,500                    ราคาต ่าสุด ร.186/63
169 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล  26.91  ลิตร 1,560              1,560        เฉพาะเจาะจง ร้าน ปตท.บจ.สุรินทร์ 1,560                    ราคาต ่าสุด ร.187/63
170 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล  84.47  ลิตร 2,300              2,300        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพออยล์ 2,300                    ราคาต ่าสุด ร.188/63
171 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 57.30 ลิตร 1,540              1,540        เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 1,540                    ราคาต ่าสุด ร.189/63
172 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.190/63
173 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.191/63
174 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปเิลี ยมไทยคอร์ป 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.192/63
175 รายงานขอซ้ือวสัดุงานโรเนียว 9,900              9,900        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 9,900                    ราคาต ่าสุด ร.193/63

26,366                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

176 รายงานขอซ้ือวสัดุงานโรเนียว 4,400              4,400        เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ 4,400                    ราคาต ่าสุด ร.194/63
177 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 4,462              4,462        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 4,462                    ราคาต ่าสุด ร.195/63
178 รายงานขอซ้ือฝ่ายงานอาคารสถานที 3,036              3,036        เฉพาะเจาะจง บริษทั แบล็คซี 1994 จ่ากัด 3,036                    ราคาต ่าสุด ร.198/63
179 รายงานขอซ้ือการจัดค่ายวทิยาศาสตร์ 167                 167          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 167                       ราคาต ่าสุด ร.199/63
180 รายงานขอซ้ือการจัดค่ายวทิยาศาสตร์ 480                 480          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 480                       ราคาต ่าสุด ร.200/63
181 รายงานขอซ้ือการจัดค่ายวทิยาศาสตร์ 400                 400          เฉพาะเจาะจง ร้านแม่จ๋าเบเกอรี 400                       ราคาต ่าสุด ร.201/63
182 รายงานขอซ้ือการจัดค่ายวทิยาศาสตร์ 1,212              1,212        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 1,212                    ราคาต ่าสุด ร.202/63
183 รายงานขอซ้ืองานกาชาดและไหม จังหวดับรีุรัมย์ 603                 603          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 603                       ราคาต ่าสุด ร.203/63
184 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 195                 195          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ่ากัด 195                       ราคาต ่าสุด ร.204/63
185 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.205/63
186 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 500                 500          เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 500                       ราคาต ่าสุด ร.206/63
187 รายงานขอซ้ือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 495                 495          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 495                       ราคาต ่าสุด ร.207/63
188 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 35.32 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพออยล์ 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.208/63
189 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 35.36 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ประโคนชัยปโิตรเลี ยม 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.209/63
190 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 35.87 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.210/63
191 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 70.65 ลิตร 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพออยล์ 2,000                    ราคาต ่าสุด ร.211/63

21,950                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

192 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 35.36 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ประโคนชัยปโิตรเลี ยม 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.209/63
193 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 35.87 ลิตร 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.210/63
194 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 70.65 ลิตร 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพออยล์ 2,000                    ราคาต ่าสุด ร.211/63
195 รายงานขอซ้ือพสัดุกลาง 13,000            13,000     เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองวทิยา 13,000                  ราคาต ่าสุด ร.213/63
196 รายงานขอซ้ืองานคหกรรม 7,020              7,020        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 7,020                    ราคาต ่าสุด ร.214/63
197 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,170              1,170        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 1,170                    ราคาต ่าสุด ร.215/63
198 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 340                 340          เฉพาะเจาะจง ร้านไอคิวเครื องเขียน 340                       ราคาต ่าสุด ร.216/63
199 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 150                 150          เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจจักรายาน 150                       ราคาต ่าสุด ร.217/63
200 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 182                 182          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 182                       ราคาต ่าสุด ร.218/63
201 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 180                 180          เฉพาะเจาะจง ร้านไอคิวเครื องเขียน 180                       ราคาต ่าสุด ร.219/63
202 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,030              1,030        เฉพาะเจาะจง ร้านดาวทอง 1,030                    ราคาต ่าสุด ร.220/63
203 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 340                 340          เฉพาะเจาะจง สวนน้อมจิตร์ 340                       ราคาต ่าสุด ร.221/63
204 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 3,338              3,338        เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 3,338                    ราคาต ่าสุด ร.222/63
205 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 3,037              3,037        เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐวดี  จักสาน 3,037                    ราคาต ่าสุด ร.223/63
206 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 3,021              3,021        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 3,021                    ราคาต ่าสุด ร.224/63
207 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 110                 110          เฉพาะเจาะจง ตาพาณิช 2(กบรองเทา้) 110                       ราคาต ่าสุด ร.225/63

36,918                 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

208 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,864              1,864        เฉพาะเจาะจง ร้านพงเจริญบวิต้ี 1,864                    ราคาต ่าสุด ร.226/63
209 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 637                 637          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 637                       ราคาต ่าสุด ร.227/63
210 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 2,115              2,115        เฉพาะเจาะจง นายอาคม สิงหข์ร 2,115                    ราคาต ่าสุด ร.228/63
211 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,610              1,610        เฉพาะเจาะจง ร้านบญุสิริ 1,610                    ราคาต ่าสุด ร.229/63
212 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 190                 190          เฉพาะเจาะจง น.ส.วรัิตน์  สวายพล 190                       ราคาต ่าสุด ร.230/63
213 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 110                 110          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 110                       ราคาต ่าสุด ร.231/63
214 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,028              1,028        เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงวาณิชย์ 1,028                    ราคาต ่าสุด ร.233/63
215 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 480                 480          เฉพาะเจาะจง ร้าน Designed By Sopon 480                       ราคาต ่าสุด ร.234/63
216 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 520                 520          เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐรุ่งเรือง 520                       ราคาต ่าสุด ร.235/63
217 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 643                 643          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 643                       ราคาต ่าสุด ร.236/63
218 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,400              1,400        เฉพาะเจาะจง นายเกิด  แก้วภายนอก 1,400                    ราคาต ่าสุด ร.237/63
219 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,600              1,600        เฉพาะเจาะจง ร้านสมัยอาภรณ์ 1,600                    ราคาต ่าสุด ร.238/63
220 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 9,495              9,495        เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  ผลอินดี 9,495                    ราคาต ่าสุด ร.239/63
221 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 10,605            10,605     เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  ผลอินดี 10,605                  ราคาต ่าสุด ร.240/63
222 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,325              1,325        เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรชัย 1,325                    ราคาต ่าสุด ร.241/63
223 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 301                 301          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 301                       ราคาต ่าสุด ร.242/63

33,923                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

รวม

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

224 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,760              1,760        เฉพาะเจาะจง ChessCo 1,760                    ราคาต ่าสุด ร.243/63
225 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 250                 250          เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ เตียงฮ้ัว กรุ๊ป 250                       ราคาต ่าสุด ร.244/63
226 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 1,500              1,500        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 1,500                    ราคาต ่าสุด ร.245/63
227 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 56.80 ลิตร 1,500              1,500        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพออยล์ 1,500                    ราคาต ่าสุด ร.246/63
228 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 6.75 ลิตร 190                 190          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ่ากัด 190                       ราคาต ่าสุด ร.247/63
229 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 43.15 ลิตร 1,200              1,200        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพออยล์ 1,200                    ราคาต ่าสุด ร.248/63
230 รายงานขอซ้ืองานคหกรรม 4,502              4,502        เฉพาะเจาะจง นางภาษ ี ตึกประโคน 4,502                    ราคาต ่าสุด ร.249/63
231 รายงานขอซ้ืองานคหกรรม 2,104              2,104        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไจแอนท ์เบเกอร๋มาร์ท จ่ากัด 2,104                    ราคาต ่าสุด ร.250/63
232 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 71.92 ลิตร 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพออยล์ 2,000                    ราคาต ่าสุด ร.251/63
233 รายงานขอซ้ือพสัดุกลาง 21,184            21,184     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 21,184                  ราคาต ่าสุด ร.252/63
234 รายงานขอซ้ือพสัดุกลาง 4,690              4,690        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,690                    ราคาต ่าสุด ร.253/63
235 รายงานขอซ้ือพสัดุกลาง 5,600              5,600        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 5,600                    ราคาต ่าสุด ร.254/63
236 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปโิตเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.255/63
237 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 59.46 ลิตร 1,600              1,600        เฉพาะเจาะจง บริษทัปโิตเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,600                    ราคาต ่าสุด ร.256/63
238 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 47,000            47,000     เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังสุดใจเฟอร์นิเจอร์ 47,000                  ราคาต ่าสุด ร.257/63
239 รายงานขอซ้ือกิจกรรมวนัคริสมาส 5,861              5,861        เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกี ซุปเปอร์มาร์ท จ่ากัด(สาขาที  00001) 5,861                    ราคาต ่าสุด ร.258/63

101,941               รวม

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

240 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 47,000            47,000     เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังสุดใจเฟอร์นิเจอร์ 47,000                  ราคาต ่าสุด ร.257/63
241 รายงานขอซ้ือกิจกรรมวนัคริสมาส 5,861              5,861        เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกี ซุปเปอร์มาร์ท จ่ากัด(สาขาที  00001) 5,861                    ราคาต ่าสุด ร.258/63
242 รายงานขอซ้ือกิจกรรมวนัคริสมาส 325                 325          เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยชมพู 325                       ราคาต ่าสุด ร.259/63
243 รายงานขอซ้ือกิจกรรมวนัคริสมาส 999                 999          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 999                       ราคาต ่าสุด ร.260/63
244 รายงานขอซ้ือกิจกรรมวนัคริสมาส 1,820              1,820        เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองกิ๊ฟช็อป 1,820                    ราคาต ่าสุด ร.261/63
245 รายงานขอซ้ือกิจกรรมพฒันาผู้เรียนลูกเสือ 720                 720          เฉพาะเจาะจง ร้านอนันต์ซาวด์ 720                       ราคาต ่าสุด ร.263/63
246 รายงานขอซ้ือวสัดุงานคอมพวิเตอร์ 7,120              7,120        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 7,120                    ราคาต ่าสุด ร.264/63
247 รายงานขอซ้ือพสัดุกลาง 4,330              4,330        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 4,330                    ราคาต ่าสุด ร.265/63
248 รายงานขอซ้ือแข่งขันทกัษะวชิาการการระดับภาค 330                 330          เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 330                       ราคาต ่าสุด ร.266/63
249 รายงานขอซ้ือวสัดุงานศิลปะ 3,900              3,900        เฉพาะเจาะจง ร้านนานาอาชีพ 3,900                    ราคาต ่าสุด ร.267/63
250 รายงานขอซ้ือกิจกรรมวนัตรุษจีน 1,994              1,994        เฉพาะเจาะจง บริษทัฮกกี ซุปเปอร์มาร์ท จ่ากัด(สาขาที  00001) 1,994                    ราคาต ่าสุด ร.269/63
251 รายงานขอซ้ือกิจกรรมวนัตรุษจีน 912                 912          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 912                       ราคาต ่าสุด ร.270/63
252 รายงานขอซ้ือกิจกรรมวนัตรุษจีน 288                 288          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 288                       ราคาต ่าสุด ร.271/63
253 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 14,420            14,420     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 14,420                  ราคาต ่าสุด ร.272/63
254 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 76.60 ลิตร 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพออยล์ 2,000                    ราคาต ่าสุด ร.273/63
255 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 22,700            22,700     เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เฟอนิเจอร์ 22,700                  ราคาต ่าสุด ร.274/63

114,719               

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

255 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 12,018            12,018     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 12,018                  ราคาต ่าสุด ร.275/63
256 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 220                 220          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ่ากัด 220                       ราคาต ่าสุด ร.276/63
257 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 6,600              6,600        เฉพาะเจาะจง 6,600                    ราคาต ่าสุด ร.277/63
258 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 6,065              6,065        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 6,065                    ราคาต ่าสุด ร.278/63
259 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 2,400              2,400        เฉพาะเจาะจง หจก.อรรณพออยล์ 2,400                    ราคาต ่าสุด ร.284/63
260 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปโิตเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.285/63
261 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซัสโก้ จ่ากัด (มหาชน) 2,000                    ราคาต ่าสุด ร.287/63
262 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 7,000              7,000        เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ 7,000                    ราคาต ่าสุด ร.288/63
263 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 200                 200          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ่ากัด 200                       ราคาต ่าสุด ร.289/63
264 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 1,395              1,395        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,395                    ราคาต ่าสุด ร.290/63
265 รายงานขอซ้ือรู้การงานอาชีพ(คหกรรม) 800                 800          เฉพาะเจาะจง ร้านค้าเจริญ 800                       ราคาต ่าสุด ร.291/63
266 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 800                 800          เฉพาะเจาะจง บริษทัปโิตเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 800                       ราคาต ่าสุด ร.292/63
267 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 700                 700          เฉพาะเจาะจง บริษทัปโิตเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 700                       ราคาต ่าสุด ร.293/63
268 รายงานขอซ้ือกลุ่มงบประมาณและงานบคุคล 4,700              4,700        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,700                    ราคาต ่าสุด ร.295/63
269 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 4,990              4,990        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,990                    ราคาต ่าสุด ร.296/63
270 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 20,000            20,000     เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองต ่าเสาปนู 20,000                  ราคาต ่าสุด ร.297/6

70,888                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

271 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 4,333              4,333        เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ส่านักงานใหญ่ 4,333                    ราคาต ่าสุด ร.298/63
272 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 285                 285          เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญสุข โฮมพลัส จ่ากัด 285                       ราคาต ่าสุด ร.299/63
273 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 855                 855          เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญสุข โฮมพลัส จ่ากัด 855                       ราคาต ่าสุด ร.300/63
274 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 6,600              6,600        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 6,600                    ราคาต ่าสุด ร.301/63
275 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 5,000              5,000        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 5,000                    ราคาต ่าสุด ร.302/63
276 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 20,563            20,563     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 20,563                  ราคาต ่าสุด ร.303/63
277 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 57,790            57,790     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 57,790                  ราคาต ่าสุด ร.304/63
278 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 139,238          139,238   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 139,238                ราคาต ่าสุด ร.305/63
279 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 9,750              9,750        เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ 9,750                    ราคาต ่าสุด ร.307/63
280 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 3,000              3,000        เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ 3,000                    ราคาต ่าสุด ร.308/63
281 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 1,129              1,129        เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญสุข โฮมพลัส จ่ากัด 1,129                    ราคาต ่าสุด ร.309/63
282 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 500                 500          เฉพาะเจาะจง หจก.สมนึกบริการละหานทราย 500                       ราคาต ่าสุด ร.310/63
283 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 730                 730          เฉพาะเจาะจง หจก.สมนึกบริการละหานทราย 730                       ราคาต ่าสุด ร.311/63
284 รายงานขอซ้ืองานอนามัยโรงเรียน 5,325              5,325        เฉพาะเจาะจง ร้านยา ศ.วรีะเวช 5,325                    ราคาต ่าสุด ร.312/63
285 รายงานขอซ้ืองานอนามัยโรงเรียน 10,000            10,000     เฉพาะเจาะจง ร้านยา ศ.วรีะเวช 10,000                  ราคาต ่าสุด ร.313/63
286 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 300                 300          เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 300                       ราคาต ่าสุด ร.314/63

265,398               

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

287 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 4,890              4,890        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 4,890                    ราคาต ่าสุด ร.315/63
288 รายงานขอซ้ืองานอนามัยโรงเรียน 10,000            10,000     เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 10,000                  ราคาต ่าสุด ร.317/63
289 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 3,460              3,460        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 3,460                    ราคาต ่าสุด ร.318/63
290 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,000                    ราคาต ่าสุด ร.318/63
291 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 5,700              5,700        เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนโทรล ดาต้า 5,700                    ราคาต ่าสุด ร.320/63
292 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 6,000              6,000        เฉพาะเจาะจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ 6,000                    ราคาต ่าสุด ร.321/63
293 รายงานขอซ้ือการงานอาชีพ(คอม) 180                 180          เฉพาะเจาะจง ร้านนุกูล 180                       ราคาต ่าสุด ร.323/63
294 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 3,000              3,000        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ซุยรัมย์ 3,000                    ราคาต ่าสุด ร.324/63
295 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 3,000              3,000        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ซุยรัมย์ 3,000                    ราคาต ่าสุด ร.325/63
296 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 3,000              3,000        เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ซุยรัมย์ 3,000                    ราคาต ่าสุด ร.326/63
297 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 19,800            19,800     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 19,800                  ราคาต ่าสุด ร.330/63
298 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 3,150              3,150        เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 3,150                    ราคาต ่าสุด ร.331/63
299 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 3,440              3,440        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 3,440                    ราคาต ่าสุด ร.332/63
300 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 6,390              6,390        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 6,390                    ราคาต ่าสุด ร.333/63
301 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 2,400              2,400        เฉพาะเจาะจง ร้านพนูเดชเครื องมือช่าง 2,400                    ราคาต ่าสุด ร.334/63
302 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 2,700              2,700        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. รุ่งเรืองโฮมแคร์ 2,700                    ราคาต ่าสุด ร.335/63

81,110                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

รวม

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

303 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 760                 760          เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. รุ่งเรืองโฮมแคร์ 760                       ราคาต ่าสุด ร.336/63
304 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 35                   35             เฉพาะเจาะจง บริษทั รอแยล คอนเซ็ปท ์จ่ากัด 35                         ราคาต ่าสุด ร.337/63
305 รายงานขอซ้ืองานอนามัยโรงเรียน 433                 433          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีเซ็นเตอร์  ละหานทราย 433                       ราคาต ่าสุด ร.338/63
306 รายงานขอซ้ืองานอนามัยโรงเรียน 2,924              2,924        เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญสุข โฮมพลัส จ่ากัด 2,924                    ราคาต ่าสุด ร.339/63
307 รายงานขอซ้ืองานอนามัยโรงเรียน 10,000            10,000     เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 10,000                  ราคาต ่าสุด ร.340/63
308 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.341/63
309 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.342/63
310 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 200                 200          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ่ากัด 200                       ราคาต ่าสุด ร.343/63
311 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 595                 595          เฉพาะเจาะจง บริษทั บญุศิริอะไหล่ยนต์ จ่ากัด 595                       ราคาต ่าสุด ร.344/63
312 รายงานขอซ้ือกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 10,800            10,800     เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอพ ี(ไทยแลนด์)จ่ากัด 10,800                  ราคาต ่าสุด ร.345/63
313 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 4,999              4,999        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,999                    ราคาต ่าสุด ร.346/63
314 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 4,999              4,999        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,999                    ราคาต ่าสุด ร.347/63
315 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 4,999              4,999        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 4,999                    ราคาต ่าสุด ร.348/63
316 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 5,600              5,600        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 5,600                    ราคาต ่าสุด ร.349/63
317 รายงานขอซ้ืองานเทคโนโลยีและสารสนเทศน์โรงเรียน 16,727            16,727     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ส่านักงานใหญ่ 16,727                  ราคาต ่าสุด ร.351/63
318 รายงานขอซ้ืองานเทคโนโลยีและสารสนเทศน์โรงเรียน 2,560              2,560        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ส่านักงานใหญ่ 2,560                    ราคาต ่าสุด ร.352/63

67,631                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

319 รายงานขอซ้ืองานเทคโนโลยีและสารสนเทศน์โรงเรียน 1,560              1,560        เฉพาะเจาะจง หจก.ทวศัีกด์ิการไฟฟา้ 2018 (ส่านักงานใหญ่) 1,560                    ราคาต ่าสุด ร.353/63
320 รายงานขอซ้ืองานเทคโนโลยีและสารสนเทศน์โรงเรียน 2,205              2,205        เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญสุข โฮมพลัส จ่ากัด 2,205                    ราคาต ่าสุด ร.354/63
321 รายงานขอซ้ืองานเทคโนโลยีและสารสนเทศน์โรงเรียน 527                 527          เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 527                       ราคาต ่าสุด ร.355/63
322 รายงานขอซ้ืองานเทคโนโลยีและสารสนเทศน์โรงเรียน 308                 308          เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 308                       ราคาต ่าสุด ร.356/63
323 รายงานขอซ้ือานเทคโนโลยีและสารสนเทศน์โรงเรียน 7,100              7,100        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 7,100                    ราคาต ่าสุด ร.358/63
324 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 3,500              3,500        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 3,500                    ราคาต ่าสุด ร.359/63
325 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 7,770              7,770        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 7,770                    ราคาต ่าสุด ร.363/63
326 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 2,470              2,470        เฉพาะเจาะจง ร้านพนูเดชเครื องมือช่าง 2,470                    ราคาต ่าสุด ร.365/63
327 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 9,030              9,030        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 9,030                    ราคาต ่าสุด ร.366/63
328 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 750                 750          เฉพาะเจาะจง หจก.สมนึกบริการละหานทราย 750                       ราคาต ่าสุด ร.367/63
329 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 2,000              2,000        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 2,000                    ราคาต ่าสุด ร.368/63
330 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 3,410              3,410        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 3,410                    ราคาต ่าสุด ร.369/63
331 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 6,981              6,981        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 6,981                    ราคาต ่าสุด ร.370/63
332 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทัปโิตเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.372/63
333 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 5,807              5,807        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 5,807                    ราคาต ่าสุด ร.373/63
334 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 1,800              1,800        เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 1,800                    ราคาต ่าสุด ร.374/63

56,218                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

335 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 7,600              7,600        เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 7,600                    ราคาต ่าสุด ร.375/63
336 รายงานขอซ้ือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5,350              5,350        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 5,350                    ราคาต ่าสุด ร.376/63
337 รายงานขอซ้ือการงานอาชีพ(คหกรรม) 4,279              4,279        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 4,279                    ราคาต ่าสุด ร.377/63
338 รายงานขอซ้ือการงานอาชีพ(คหกรรม) 3,655              3,655        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 3,655                    ราคาต ่าสุด ร.378/63
339 รายงานขอซ้ืองบประมาณและงานบคุคล 23,300            23,300     เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 23,300                  ราคาต ่าสุด ร.379/63
340 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 6,600              6,600        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 6,600                    ราคาต ่าสุด ร.380/63
341 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 175                 175          เฉพาะเจาะจง บริษทั บญุศิริอะไหล่ยนต์ จ่ากัด 175                       ราคาต ่าสุด ร.381/63
342 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 780                 780          เฉพาะเจาะจง บริษทั บญุศิริอะไหล่ยนต์ จ่ากัด 780                       ราคาต ่าสุด ร.382/63
343 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 266                 266          เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 266                       ราคาต ่าสุด ร.383/63
344 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 139                 139          เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 139                       ราคาต ่าสุด ร.384/63
345 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 300                 300          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 300                       ราคาต ่าสุด ร.385/63
346 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 355                 355          เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 355                       ราคาต ่าสุด ร.386/63
347 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.387/63
348 รายงานขอซ้ืองานอนามัยโรงเรียน 1,550              1,550        เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาสวาย 1,550                    ราคาต ่าสุด ร.388/63
349 รายงานขอซ้ือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2,479              2,479        เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 2,479                    ราคาต ่าสุด ร.394/63
350 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.395/63

58,828                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

351 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 3,790              3,790        เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ่ากัด 3,790                    ราคาต ่าสุด ร.399/63
352 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 20,000            20,000     เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงพมิพว์นิัย 2509 จ่ากัด 20,000                  ราคาต ่าสุด ร.401/63
353 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 10,390            10,390     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพิ มพลูโฮมช็อป จ่ากัด สาขา 00001 10,390                  ราคาต ่าสุด ร.404/63
354 รายงานขอซ้ือพสัดุกลาง 8,910              8,910        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 8,910                    ราคาต ่าสุด ร.405/63
355 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 6,240              6,240        เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เจริญกิจ 6,240                    ราคาต ่าสุด ร.406/63
356 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 1,380              1,380        เฉพาะเจาะจง ร้านสมปองพนัธุไ์ม้ 1,380                    ราคาต ่าสุด ร.407/63
357 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 12,380            12,380     เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ่ากัด 12,380                  ราคาต ่าสุด ร.408/63
358 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 1,000              1,000        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ่ากัด 1,000                    ราคาต ่าสุด ร.409/63
359 รายงานขอซ้ืองานอนามัยโรงเรียน 1,100              1,100        เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายไฟฟา้ 1,100                    ราคาต ่าสุด ร.410/63
360 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 1,680              1,680        เฉพาะเจาะจง บริษทัปโิตเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,680                    ราคาต ่าสุด ร.411/63
361 รายงานขอซ้ืองานอนามัยโรงเรียน 246                 246          เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 246                       ราคาต ่าสุด ร.412/63
362 รายงานขอซ้ืองานยานพาหนะ 1,268              1,268        เฉพาะเจาะจง บริษทั มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)จ่ากัด 1,268                    ราคาต ่าสุด ร.413/63
363 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 7,600              7,600        เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 7,600                    ราคาต ่าสุด ร.414/63
364 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 13,800            13,800     เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 13,800                  ราคาต ่าสุด ร.415/63
365 รายงานขอซ้ืองานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้อฯ 570                 570          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 570                       ราคาต ่าสุด ร.416/63
366 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 2,410              2,410        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 2,410                    ราคาต ่าสุด ร.417/63

92,764                 

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

367 รายงานขอซ้ืองานธนาคารโรงเรียน 4,000              4,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 4,000                    ราคาต ่าสุด ร.418/63
368 รายงานขอซ้ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7,037              7,037        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 7,037                    ราคาต ่าสุด ร.422/63
369 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 6,540              6,540        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เอส เซนเตอร์ เซอร์วสิ 6,540                    ราคาต ่าสุด ร.426/63
370 รายงานขอซ้ืองานอาคารสถานที 1,500              1,500        เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.การค้า มีดโคราช 1,500                    ราคาต ่าสุด ร.429/63
371 รายงานขอซ้ือพสัดุกลาง 3,680              3,680        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 3,680                    ราคาต ่าสุด ร.431/63
372 รายงานขอซ้ือพสัดุกลาง 13,093            13,093     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 13,093                  ราคาต ่าสุด ร.432/63
373 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 174                 174          เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 174                       ราคาต ่าสุด ร.433/63
374 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 1,450              1,450        เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพฒันาศึกษาภณัฑ์ จ่ากัด 1,450                    ราคาต ่าสุด ร.434/63
375 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 950                 950          เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยพฒันาศึกษาภณัฑ์ จ่ากัด 950                       ราคาต ่าสุด ร.435/63
376 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 11,400            11,400     เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 11,400                  ราคาต ่าสุด ร.436/63
377 รายงานขอซ้ือกิจกรรมพฒันาผู้เรียน (แนะแนว) 9,500              9,500        เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 9,500                    ราคาต ่าสุด ร.437/63
378 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 3,500              3,500        เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 3,500                    ราคาต ่าสุด ร.438/63
379 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 3,500              3,500        เฉพาะเจาะจง ร้านส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 3,500                    ราคาต ่าสุด ร.439/63
380 รายงานขอซ้ือน้่ามันดีเซล 950                 950          เฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลี ยมไทยคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 950                       ราคาต ่าสุด ร.440/63
381 รายงานขอซ้ืองานสภานักเรียน 890                 890          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 890                       ราคาต ่าสุด ร.442/63
382 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3,000              3,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 3,000                    ราคาต ่าสุด ร.443/63

71,164                 

งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

383 รายงานขอซ้ือนาฏศิลป์ 18,150            18,150     เฉพาะเจาะจง ร้านโอ้โอบกิจ 18,150                  ราคาต ่าสุด ร.445/63
384 รายงานขอซ้ือนาฏศิลป์ 9,370              9,370        เฉพาะเจาะจง ร้านโอ้โอบกิจ 9,370                    ราคาต ่าสุด ร.446/63
385 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 3,270              3,270        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 3,270                    ราคาต ่าสุด ร.449/63
386 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารวชิาการ 1,008              1,008        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 1,008                    ราคาต ่าสุด ร.450/63
387 รายงานขอซ้ืองานบคุคล 1,966              1,966        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 1,966                    ราคาต ่าสุด ร.452/63
388 รายงานขอซ้ือกลุ่มบริหารทั วไป 6,070              6,070        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 6,070                    ราคาต ่าสุด ร.453/63

115,838               

1,602,081            

รวม

รวมวงเงนิที่จัดจ้างทั้งสิ้น

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

1 ซ้ือหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาส ๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐  ๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐  โดยวธิคัีดเลือก  หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด บรีุรัมย์แหลมทอง  ๑,๕๓๐,๔๕๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.1/2563 
2 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี  ๒ ไปทศันศึกษาที จังหวดันครราชสีมา 32,820.00 32,820     เฉพาะเจาะจง นางจุรียศ ศึกษาชีพ 32,820                  ราคาต ่าสุด ร.๖๒/๒๕๖๓
3 ซ้ือโต๊ะม้าหนิอ่อนขนาดจัมโบแ้บบปดิหวั 29,000.00 29,000     เฉพาะเจาะจง ร้านดวงจิตรศิลป ์ 29,000                  ราคาต ่าสุด ร.๓๘๙/๒๕๖๓
4 ซ้ือเครื องปรับอากาศเซนทรัลแอร์ แบบติดผนังรีโมทไร้สายประหยัดไฟ ๕๗,๘๐๐.๐๐  ๕๗,๘๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง พ.ีพ.ีแอร์แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ ๕๗,๘๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๒๙๙/๒๕๖๓
5 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - ๘๐ แกรม ๒๘,๐๐๐.๐๐  ๒๘,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ ๒๘,๐๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๔๒๐/๒๕๖๓
6 จะ จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี  ๔ ไปทศันศึกษาที จังหวดันครราชสีมา ๒๗,๐๐๐.๐๐  ๒๗,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นายปญัญา คงศิลา ๒๗,๐๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๕๘/๒๕๖๓
7 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี  ๔ ไปทศันศึกษาที จังหวดันครราชสีมา๒๗,๐๐๐.๐๐  ๒๗,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นายประกอบ ทองใสสร ๒๗,๐๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๕๙/๒๕๖๓
8 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี  ๔ ๒๗,๐๐๐.๐๐  ๒๗,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นายสันติพงษ ์สิงหล์อ ๒๗,๐๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๖๐/๒๕๖๓
9 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี  ๔ ไปทศันศึกษาที จังหวดันครราชสีมา ๔๐,๕๐๐.๐๐  ๔๐,๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นายเทพ เกิดเหลี ยม ๔๐,๕๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๖๑/๒๕๖๓

10 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี  ๒ ไปทศันศึกษาที จังหวดันครราชสีมา๓๒,๘๒๐.๐๐  ๓๒,๘๒๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นางจุรียศ ศึกษาชีพ ๓๒,๘๒๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๖๒/๒๕๖๓
11 จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี  ๒ ไปทศันศึกษาที จังหวดันครราชสีมา๓๒,๘๒๐.๐๐  ๓๒,๘๒๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นายไพศาล พวงจ่าปา ๓๒,๘๒๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๖๓/๒๕๖๓
12 จะ จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี  ๒ ๔๓,๗๖๐.๐๐  ๔๓,๗๖๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาส หาญสุวรรณ์  ๔๓,๗๖๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๖๔/๒๕๖๓
13 จ้างค่าแรงงานก่อสร้างทางเทา้และบนัได ค.ส.ล.โรงอาหาร ๑๓,๗๗๐.๐๐  ๑๓,๗๗๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นายคาน ทองนางรอง ๑๓,๗๗๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๖๗/๒๕๖๓
14 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทางน่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี  ๓ ๒๙,๑๗๕.๐๐  ๒๙,๑๗๕.๐๐  เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ หาญสุวรรณ์ ๒๙,๑๗๕.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๘๙/๒๕๖๓
15 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ่าทางน่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี  ๔ 38,900            38,900     เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล วงศ์กีรติจินดา 38,900                  ราคาต ่าสุด ร.๙๐/๒๕๖๓
16 จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจ่าทางเพื อไปทศันศึกษา 16,500            16,500     เฉพาะเจาะจง นายทองดี วเิศษสุวรรณ์ 16,500                  ราคาต ่าสุด ร.๑๐๖/๒๕๖๓

117,220               

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง e-GP  ในรอบป ี2563
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง กันยายน พ.ศ.2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง e-GP ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง

รวม



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

17 จ้างเหมารถยนต์ไม่ประจ่าทางไปทศันศึกษา 16,500            16,500     เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาส หาญสุวรรณ์ 16,500                  ราคาต ่าสุด ร.๑๐๗/๒๕๖๓
18 จ้างท่าผ้าม่านหอ้งพสัดุและสินทรัพย์ 13,500            13,500     เฉพาะเจาะจง นาย ทวศัีกด์ิ ปวณีสกล 13,500                  ราคาต ่าสุด ร.๑๐๘/๒๕๖๓
19 จ้างเหมารถยนต์ไม่ประจ่าทางไปทศันศึกษา ๑๐๕,๓๐๐.๐๐  ๑๐๕,๓๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาส หาญสุวรรณ์ ๑๐๕,๓๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๑๑๒/๒๕๖๓
20 ซ้ือวสัดุเพื อซ่อมแซมอาคารสถานที  ๑๕๙,๒๔๒.๐๐  ๑๕๙,๒๔๒.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด ๑๕๙,๒๔๒.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๑๒๐/๒๕๖๓
21 จ้างซ่อมเปลี ยนคอมเพรสเซอร์เครื องปรับอากาศ ๑๕,๐๐๐.๐๐  ๑๕,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง พ.ีพ.ีแอร์แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ ๑๕,๐๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๑๒๒/๒๕๖๓
22 จ้างค่าจ้างติดต้ังเหล็กดัดช่องหน้าต่าง ๑๓,๖๕๐.๐๐  ๑๓,๖๕๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง โต๊ะการช่าง โดยนายนิกร นนทสุวรรณ ๑๓,๖๕๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๑๓๔/๒๕๖๓
23 จะ จ้างเปลี ยนยางนอก ยางใน ยางรองคอ และถ่วงล้อรถ ๖ ล้อ 50,180.00 50,180     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์แสงเจริญการยาง 50,180                  ราคาต ่าสุด ร.๑๓๓/๒๕๖๓
24 จ้างค่าแรงก่อสร้างปอ้มยาม 52,500.00 52,500     เฉพาะเจาะจง นายอ่านวย ราฏธรรมา 52,500                  ราคาต ่าสุด ร.๑๔๕/๒๕๖๓
25 ซ้ือวสัดุส่าหรับการซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๒,๖๔๒.๗๐  ๑๐๒,๖๔๒.๗๐  เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด ๑๐๒,๖๔๒.๗๐  ราคาต ่าสุด ร.๑๕๘/๒๕๖๓
26 จ้างติดระบบไวไฟ ๕๘,๕๐๐.๐๐  ๕๘,๕๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ ๕๘,๕๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๑๘๗/๒๕๖๓
27 จ้างเหมาจัดท่าอัฒจันทร์เชียร์ 72,000.00 72,000     เฉพาะเจาะจง นายค่าเปอืง สุขรี 72,000                  ราคาต ่าสุด ร.๑๘๙/๒๕๖๓
28 ซ้ืออุปกรณ์เพื อต่อเติมหอ้งบริหารทั วไป 85,883.50 85,884     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 85,884                  ราคาต ่าสุด ร.๑๙๖/๒๕๖๓
29 ซ้ือเส้ือปั่นจักยานเพื อสิ งแวดล้อม 70,050            70,050     เฉพาะเจาะจง นางแกมพศั กระแสโสม 70,050                  ราคาต ่าสุด ร.๒๓๒/๒๕๖๓
30 ซ้ือหมึกเลเซอร์ HP๓๐A Original 30,000            30,000     เฉพาะเจาะจง ละหานทรายเซอร์วสิ 30,000                  ราคาต ่าสุด ร.๒๓๓/๒๕๖๓
31 ซ้ือวสัดุส่าหรับการเรียนการสอน 51,200.00 51,200     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชื นภากรณ์ (ร้านแหลมทองวทิยา) 51,200                  ราคาต ่าสุด ร.๒๓๔/๒๕๖๒
32 ซ้ือหมึกพมิพส่์าเนา RZ สีด่า ๙๘,๖๐๐.๐๐  ๙๘,๖๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด ๙๘,๖๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๒๖๒/๒๕๖๓
33 ซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะใช้ในส่านักงานวชิาการ 47,706            47,706     เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ่ากัด 47,706                  ราคาต ่าสุด ร.๒๖๗/๒๕๖๓
34 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื อซ่อมแซมอาคาร 30,743            30,743     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 30,743                  ราคาต ่าสุด ร.๒๖๘/๒๕๖๓

520,263               

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก

รวม

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง กันยายน พ.ศ.2563

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง e-GP  ในรอบป ี2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง e-GP ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

35 ซ้ือตลับหมึก HP ๓๐A และ ๐๕A ๓๙,๐๐๐.๐๐  ๓๙,๐๐๐.๐๐  เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ โดย นายนรากร รักสัตย์ ๓๙,๐๐๐.๐๐  ราคาต ่าสุด ร.๒๗๘/๒๕๖๓
36 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ 19,500            19,500     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชื นภากรณ์ (ร้านแหลมทองวทิยา) 19,500                  ราคาต ่าสุด ร.๒๗๙/๒๕๖๓
37 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔-๗๐ 31,900            31,900     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด 31,900                  ราคาต ่าสุด ร.๒๘๑/๒๕๖๓
38 ซ้ือโต๊ะหน้าขาว ขนาด ๔๕x๑๘๐ ซม. 116,000.00 116,000   เฉพาะเจาะจง ประสงค์เฟอร์นิเจอร์ 116,000                ราคาต ่าสุด ร.๒๘๓/๒๕๖๓
39 ซ้ือวสัดุก่อสร้างเพื อซ่อมแซมอาคารสถานที 56,077            56,077     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 56,077                  ราคาต ่าสุด ร.๒๙๔/๒๕๖๓
40 ซ้ือวสัดุส่าหรับซ่อมแซมอาคารสถานที และสร้างปอ้มยาม ๒๑๗,๕๙๐.๖๖  ๒๑๗,๕๙๐.๖๖  เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด ๒๑๗,๕๙๐.๖๖  ราคาต ่าสุด ร.๓๐๓/๒๕๖๓
41 ซ้ือไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าวใหญ่ 44,500            44,500     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพตัรา รักษาพล 44,500                  ราคาต ่าสุด ร.๓๑๘/๒๕๖๓
42 ซ้ือโปรเจคเตอร์ 15,500            15,500     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ โดย นายนรากร รักสัตย์ 15,500                  ราคาต ่าสุด ร.๓๒๗/๒๕๖๓
43 จะ ซ้ือหมึกพมิพส่์าเนา RZ สีด่า 98,900            98,900     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด 98,900                  ราคาต ่าสุด ร.๓๒๘/๒๕๖๓
44 ซ้ือวสัดุส่าหรับจัดการเรียนการสอนและวสัดุส่านักงาน 55,600            55,600     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 55,600                  ราคาต ่าสุด ร.๓๒๙/๒๕๖๓
45 ตู้เก็บเอกสาร(๕๖.๑๐.๑๗.๐๒ ) จ่านวน ๑๒ หลัง 49,300            49,300     เฉพาะเจาะจง ส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 49,300                  ราคาต ่าสุด ร.๓๓๔/๒๕๖๓
46 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - ๗๐ แกรม 33,000            33,000     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด 33,000                  ราคาต ่าสุด ร.๓๓๕/๒๕๖๓
47 ซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 16,900            16,900     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 16,900                  ราคาต ่าสุด ร.๓๖๑/๒๕๖๓
48 ซ้ือโปรเจคเตอร์เพื อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 31,000            31,000     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 31,000                  ราคาต ่าสุด ร.๓๖๔/๒๕๖๓
49 ซ้ือSSD WP Green ๑๒๐ GB 40,970            40,970     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 40,970                  ราคาต ่าสุด ร.๓๙๐/๒๕๖๓
50 ซ้ือวสัดุก่อสร้างต่อเติมหอ้งกิจการนักเรียน 28,639            28,639     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 28,639                  ราคาต ่าสุด ร.๓๙๑/๒๕๖๓
51 ซ้ืออุปกรณ์พละศึกษาเพื อจัดการเรียนการสอน 82,955.00 82,955     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 82,955                  ราคาต ่าสุด ร.๓๙๘/๒๕๖๓
52 ซ้ือvisualizer เพื อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 17,000            17,000     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 17,000                  ราคาต ่าสุด ร.๔๐๐/๒๕๖๓

737,741               รวม

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง กันยายน พ.ศ.2563

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง e-GP  ในรอบป ี2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง e-GP ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

53 ซ้ืออุปกรณ์ท่าความสะอาดหอ้งน้่า 66,360            66,360     เฉพาะเจาะจง บริษทั เจนเทรดด้ิงเรียลซัพพลาย จ่ากัด 66,360                  ราคาต ่าสุด ร.๔๐๒/๒๕๖๓
54 ซ้ืออุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์ 61,258            61,258     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพศาล เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วสิ จ่ากัด 61,258                  ราคาต ่าสุด ร.๔๐๓/๒๕๖๓
55 ซ้ือหมึกพมิพส่์าเนา RZ สีด่า 199,600          199,600   เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด 199,600                ราคาต ่าสุด ร.๔๑๙/๒๕๖๓
56 จะ ซ้ืออุปกรณ์เสียงตามสายพร้อมตู้ล่าโพง 34,660.00 34,660     เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติอีเล็กทรอนิค 34,660                  ราคาต ่าสุด ร.๔๒๑/๒๕๖๓
57 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - ๘๐ 59,500            59,500     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด 59,500                  ราคาต ่าสุด ร.๔๒๔/๒๕๖๓
58 ซ้ือวสัดุส่าหรับส่านักงานบริหารทั วไป 47,979            47,979     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 47,979                  ราคาต ่าสุด ร.๔๒๕/๒๕๖๓
59 ซ้ือวสัดุส่าหรับซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที  309,758          309,758   เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 309,758                ราคาต ่าสุด ร.๔๒๗/๒๕๖๓
60 ซ้ือชุดกีฬาส่าหรับนักเรียนโดยใช้งบปจัจัยพื้นฐาน 45,000            45,000     เฉพาะเจาะจง Inter shop โดย นางวจิิตร บตุรหงึ 45,000                  ราคาต ่าสุด ร.๔๒๘/๒๕๖๓
61 ซ้ือหมึกเครื องถ่ายเอกสารโกนิกา ๔๒๓ 19,800            19,800     เฉพาะเจาะจง อาร์เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 19,800                  ราคาต ่าสุด ร.๔๓๐/๒๕๖๓
62 ซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์และโต๊ะคอมพวิเตอร์ 29,000            29,000     เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ่านวยเฟอร์นิเจอร์ 29,000                  ราคาต ่าสุด ร.๔๔๑/๒๕๖๓
63 ซ้ือวสัดุส่าหรับโรงเรียนดีประจ่าต่าบล 6,000              6,000        เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พาณิชย์ 6,000                    ราคาต ่าสุด ร.๔๔๔/๒๕๖๓
64 ซ้ือวสัดุส่าหรับซ่อมเครื องดนตรีสากล 19,100            19,100     เฉพาะเจาะจง บีเอสมิวสิค โดย นางภัทธิราอังคะนิจ   19,100                  ราคาต ่าสุด ร.๔๔๗/๒๕๖๓

65 จะ ซ้ือวสัดุเพื อใหน้ักเรียนทดลองในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 87,152            87,152     เฉพาะเจาะจง บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จ่ากัด 87,152                  ราคาต ่าสุด ร.๔๘๘/๒๕๖๓
66 ซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงานของงานอาเซี ยนและสภานักเรียน 37,600            37,600     เฉพาะเจาะจง ส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 37,600                  ราคาต ่าสุด ร.๔๕๑/๒๕๖๓
67 ซ้ือโต๊ะม้าหนิอ่อนขนาดจัมโบแ้บบปดิหวั 29,000            29,000     เฉพาะเจาะจง ร้านดวงจิตรศิลป ์ 29,000                  ราคาต ่าสุด ร.๔๕๔/๒๕๖๓
68 ซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงานของงานอาเซี ยน 11,000            11,000     เฉพาะเจาะจง ส่าราญเฟอร์นิเจอร์ 11,000                  ราคาต ่าสุด ร.๔๕๕/๒๕๖๓
69 ซ้ือตลับหมึก 25,200            25,200     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 25,200                  ราคาต ่าสุด ร.๕๐๐/๒๕๖๓
70 ซ้ือวสัดุส่าหรับปรับปรุงและซ่อมแซม 99,854            99,854     เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จ่ากัด 99,854                  ราคาต ่าสุด ร.๓๑๖/๒๕๖๓

1,187,820            รวม

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง กันยายน พ.ศ.2563

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง e-GP  ในรอบป ี2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง e-GP ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง



วงเงนิที่จัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงของสัญญาชื้อ

71 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - ๘๐ แกรม 25,000            25,000     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด 25,000                  ราคาต ่าสุด ร.๓๖๒/๒๕๖๓
72 ซ้ือหมึกเครื องถ่ายเอกสารโกนิกา ๔๒๓ 19,800            19,800     เฉพาะเจาะจง อาร์เอส เซนเตอร์เซอร์วสิ 19,800                  ราคาต ่าสุด ร.๓๙๒/๒๕๖๓
73 จะ ซ้ือวัสดุส่าหรับส่านักงานบริหารทั วไปและบริหารงบประมาณ 14,420            14,420     เฉพาะเจาะจง ร้านละหานทรายคอมพวิเตอร์ 14,420                  ราคาต ่าสุด ร.๓๕๐/๒๕๖๓
74 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ 29,750            29,750     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ 29,750                  ราคาต ่าสุด ร.๑๑๘/๒๕๖๓
75 ซ้ือจัดซ้ือหมึกพมิพส่์าเนา RZ สีด่า 96,200            96,200     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด 96,200                  ราคาต ่าสุด ร.๑๑๙/๒๕๖๓
76 จ้างซ่อมเปลี ยนคอมเพรสเซอร์แอร์หอ้งสมุด 54,200            54,200     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีพ ีแอนด์อิเล็กทรอนิกส์ 54,200                  ราคาต ่าสุด ร.๑๘๑/๒๕๖๓
77 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - ๗๐ แกรม 33,000            33,000     เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ ว ีเทรดด้ิงแอนด์ เซอร์วสิ จ่ากัด 33,000                  ราคาต ่าสุด ร.๑๙๗/๒๕๖๓
78 ซ้ือชุดไมโครคอนโทรลเลยร์microbit 85,196            85,196     เฉพาะเจาะจง ร้าน ไวไวไอที 85,196                  ราคาต ่าสุด  ร.๒๘๒/๒๕๖๓
79 ซ้ือคอมพวิเตอร์เพื อใช้ในการจัดการเรียนการ 480,190          480,190   เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี ไอท ีซิสเต็ม จ่ากัด 480,190                ราคาต ่าสุด ร.๒๘๖/๒๕๖๓
80 ซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 210,080          210,080   เฉพาะเจาะจง หจก.ละหานทรายเซอร์วสิ 210,080                ราคาต ่าสุด ร.๔๒๓/๒๕๖๓

2,335,510            

4,898,554            

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภเิษก
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง กันยายน พ.ศ.2563

รวม

รวมวงเงนิงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง e-GPทั้งสิ้น

แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง e-GP  ในรอบป ี2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง e-GP ราคากลาง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง


