
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุ 3,390 3,390 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

3,390 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

3,390 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/10/62 

2 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมไม้เทพทาโร 

1,000 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมไม้เทพทาโร 

1,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/10/62 

3 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 260 260 เฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไวนิล 260 ร้านวังวิเศษไวนิล 260 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/10/62 
4 ค่าจ้างเหมารถ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายฤทธิรงค์   

รักช้าง 
12,000 นายฤทธิรงค์   

รักช้าง 
12,000 เสนอราคาต่ำสุด 10/2563 03/10/62 

5 ค่าวัสดุ 52,200 52,200 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

52,200 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

52,200 เสนอราคาต่ำสุด 1/2563 07/10/62 

6 ค่าวัสดุ 51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

51,000 บริษัท ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

51,000 เสนอราคาต่ำสุด 2/2563 9/10/62 

7 ค่าวัสดุ 1,935 1,935 เฉพาะเจาะจง บริษัทโรบินสันจำกัด 1,935 บริษัทโรบินสันจำกัด 1,935 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 14/10/62 
8 ค่าวัสดุ 12,537 12,537 เฉพาะเจาะจง บริษัทโรบินสันจำกัด 12,537 บริษัทโรบินสันจำกัด 12,537 เสนอราคาต่ำสุด 11/2563 14/10/62 
9 ค่าจ้างซ่อม 

เครื่องตัดหญ้า 
1,045 1,045 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้ม 

เครื่องตัดหญ้า 
1,045 ร้านตั้ม 

เครื่องตัดหญ้า 
1,045 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/10/62 

10 ซ้ือครุภัณฑ์ 16,900 16,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอท ี 
ซิสเต็ม จำกัด 

16,900 บริษัท ยูนิตี้ ไอท ี 
ซิสเต็ม จำกัด 

16,900 เสนอราคาต่ำสุด 3/2563 22/10/62 

11 ค่าวัสดุ 2,220 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 2,200 ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 2,200 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/10/62 
12 ค่าจ้างซ่อม

เครื่องพิมพ์ 
200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเอส 

คอมพิวเตอร์ 
200 ร้านไอทีเอส 

คอมพิวเตอร์ 
200 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/10/62 

13 ค่าวัสดุ 780 780 เฉพาะเจาะจง ร้านทอง 
ประดับยนต ์

780 ร้านทอง 
ประดับยนต ์

780 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/10/62 

14 ค่าวัสดุ 156 156 เฉพาะเจาะจง นางไกล่ล้าน  
ท่าจีน 

156 นางไกล่ล้าน  
ท่าจีน 

156 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/10/62 

15 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนวิช 
คอมแอนด์ปริ้นต์ 

1,620 ร้านเอนวิช 
คอมแอนด์ปริ้นต์ 

1,620 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 30/10/62 

16 ค่าน้ำมัน 10,269.12 10,269.12 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษปิโตรเลียม 10,269.12 หจก.วังวิเศษโตรเลียม 10,269.12 เสนอราคาต่ำสุด  31/10/62 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดซุ่อมแซม
อาคาร 

1,782 1,782 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 1,782 ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 1,782 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 01/11/62 

2 ค่าจ้างซ่อม 
กล้องวงจรปิด 

3,375 3,375 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซีเคียวเรน
เจอร์ จำกัด 

3,375 บริษัท โปรซีเคียวเรน
เจอร์ จำกัด 

3,375 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 01/11/62 

3 ค่าวัสดุ 630 630 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 630 ร้านพรพิศาล 630 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 01/11/62 
4 ค่าหนังสือพิมพ ์ 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง นายโรจน์ฤทธิศักดิ์  

มุกดา 
1,080 นายโรจน์ฤทธิศักดิ์  

มุกดา 
1,080 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 01/11/62 

5 ค่าจ้างทำไวนิล 780 780 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 780 ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 780 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 04/11/62 
6 ค่าวัสดุ 1,295 1,295 เฉพาะเจาะจง ร้านาตรี อันดามัน 1,295 ร้านาตรี อันดามัน 1,295 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 04/11/62 
7 ค่าชุดตรวจ 

สารเสพติด 
45,300 45,300 เฉพาะเจาะจง หจก. บีริช  

เทรดด้ิง 
45,300 หจก. บีริช  

เทรดด้ิง 
45,300 เสนอราคาต่ำสุด 8/2563 04/11/62 

8 ค่าวัสดุซ่อมแซม
ทางเดินเช่ือมอาคาร 

1,392 1,392 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,392 ร้านพรพิศาล 1,392 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 04/11/62 

9 ค่าวัสดุ 750 750 เฉพาะเจาะจง บจก. เมอร์รี่กรุ๊ป 750 บจก. เมอร์รี่กรุ๊ป 750 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 04/11/62 
10 ค่าหมึกพิมพ ์ 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง หจก.  

ตรังซัพพลาย 
6,300 หจก.  

ตรังซัพพลาย 
6,300 เสนอราคาต่ำสุด 4/2563 05/11/62 

11 ค่าวัสดุ 30,420 30,420 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

30,420 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

30,420 เสนอราคาต่ำสุด 5/2563 05/11/62 

12 ค่าจ้างปูพื้นกระเบือ้ง 23,040 23,040 เฉพาะเจาะจง นายชำนาญ แจกจันทร ์ 23,040 นายชำนาญ แจก
จันทร์ 

23,040 เสนอราคาต่ำสุด 7/2563 05/11/62 

13 ค่าวัสดุ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 30,000 ร้านรุ่งทรัพย์การไฟฟ้า 30,000 เสนอราคาต่ำสุด 9/2563 05/11/62 
14 ค่าวัสดุ 8,799 8,799 เฉพาะเจาะจง หจก.  

ตรังซัพพลาย 
8,799 หจก.  

ตรังซัพพลาย 
8,799 เสนอราคาต่ำสุด 6/2563 06/11/62 

15 ค่าจ้างทำป้าย 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 500 ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/11/62 
16 ค่าวัสดุซ่อมแซมโต๊ะ

นักเรียน 
9,595 9,595 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีคาร์ซี ไทวัสดุ 

จำกัด 
9,595 บริษัท ซีคาร์ซี ไทวัสดุ 

จำกัด 
9,595 เสนอราคาต่ำสุด 14/2563 12/11/62 

17 ค่าวัสดุ 3,150 3,150 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 3,150 ร้านพรพิศาล 3,150 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/11/62 
18 ค่าเช่าเก้าอี ้ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.บริการ 2,500 ร้าน ช.บริการ 2,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/11/62 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ต่อ) 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

19 ค่าจ้างเหมารถ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายวีระยศ   
บุณยะผลึก 

2,500 นายวีระยศ   
บุณยะผลึก 

2,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/11/62 

20 ค่าวัสดุซ่อมแซม
กระดานในห้องเรียน 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,200 ร้านพรพิศาล 1,200 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/11/62 

21 ค่าวัสดซุ่อมแซม
ห้องน้ำ 

3,989 3,989 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวัสดุ 

3,989 บริษัท ซีอาร์ซี 
ไทวัสด ุ

3,989 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/11/62 

22 ซ้ือครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์สำเนา

ระบบดิจิตอล 

98,000 98,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

98,000 บริษัท ริโซ่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

98,000 เสนอราคาต่ำสุด 12/2563 15/11/62 

23 ค่าวัสดซุ่อมแซม
อาคาร 

4,713 4,713 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีคาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

4,713 บริษัท ซีคาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

4,713 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/11/62 

24 ค่าวัสดุ 954 954 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 954 ร้านพรพิศาล 954 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/11/62 
25 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเอนวิช 

คอมแอนด์ปริ้นท์ 
1,400 ร้านเอนวิชคอม

แอนด์ปริ้นท์ 
1,400 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/11/62 

26 ค่าจ้างเหมารถ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายวีระยศ   
บุณยะผลึก 

2,500 นายวีระยศ   
บุณยะผลึก 

2,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/11/62 

27 ค่าพวกมาลา 
ดอกไม้สด 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 500 ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/62 

28 ค่าวัสดุ 2,855 2,855 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

2,855 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

2,855 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/62 

29 ค่าวัสดุ 550 550 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

550 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

550 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/62 

30 ค่าจ้างซ่อม 
คอมพิวเตอร์ 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

800 ร้านไอทีเอส 
คอมพิวเตอร์ 

800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/62 

31 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,100 ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,100 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/11/62 
32 ค่าวัสดุซ่อมแซมระบบ

ประปา 
6,038 6,038 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 6,038 ร้านพรพิศาล 6,038 เสนอราคาต่ำสุด 13/2563 20/11/62 

33 ค่าจัดทำสำเนา
เอกสาร 

1,260 1,260 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีตรังอาร์ต 1,260 ร้านศรีตรังอาร์ต 1,260 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/11/62 



 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ต่อ) 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

34 ค่าเข้าเล่มและเคลือบ
ปกเอกสาร 

1,120 1,120 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์จัง 1,120 ร้านพิมพ์จัง 1,120 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/11/62 

35 ค่าวัสดุ 225 225 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เที่ยงธรรม
พาณิชย ์

225 ร้าน ต.เที่ยงธรรม
พาณิชย ์

255 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/11/62 

36 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 140 140 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธำรง 140 นางสาวมยุรี มานะ
ธำรง 

140 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/11/62 

37 ค่าวัสดุ 3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

3,400 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

3,400 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/11/62 

38 ค่ากรอบภาพพระบรม
ฉายาลักษณ ์

850 850 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกรอบรูป 850 ร้านบ้านกรอบรูป 850 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/11/62 

39 ค่าโฟมบอร์โพระบรม
รูปรัชกาลที่ 6 

120 120 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 120 ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 120 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/11/62 

40 ค่าวัสดุ 
ซ่อมอาคารเรียน 

6,670 6,670 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 6,670 ร้านพรพิศาล 6,670 เสนอราคาต่ำสุด 15/2563 21/11/62 

41 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 1,170 1,170 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,170 ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,170 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/11/62 
42 ค่าวัสดุ 520 520 เฉพาะเจาะจง ร้านช่วยสมพร 520 ร้านช่วยสมพร 520 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/11/62 
43 ค่าจ้างทำป้าย 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,900 ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,900 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/11/62 
44 ค่าจ้างทำไวนิล 1,454 1,454 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,454 ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,454 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/11/62 

45 ค่าจ้างทำโฟมบอร์ด 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,250 ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,250 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/11/62 

46 ค่าวัสดุ 2,380 2,380 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

2,380 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

2,380 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/11/62 

47 ค่าวัสดุ 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 200 ร้านดอกไม้ปาริชาต ิ 200 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/11/62 
48 ค่าวัสดุ 1,545 1,545 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,545 ร้านพรพิศาล 1,545 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/11/62 
49 ค่าจ้างทำป้าย 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,400 ร้านชาคริตปร้ินติ้ง 1,400 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/11/62 
50 ค่าบริการบำรุงรักษา

และซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

7,048.63 7,048.63 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า เมืองตรัง 7,048.63 บริษัทโตโยต้า เมือง
ตรัง 

7,048.63 เสนอราคาต่ำสุด 16/2563 27/11/62 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุซ่อม
เครื่องปรับอากาศ

รถยนต์ของโรงเรียน 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน PR แอร์ออโต้
เซอร์วิส 

12,800 ร้าน PR แอร์ออโต้
เซอร์วิส 

12,800 เสนอราคาต่ำสุด 18/2563 02/12/62 

2 ค่าวัสดุ 3,387 3,387 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 3,387 ร้านพรพิศาล 3,387 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/12/62 
3 ค่าหนังสือพิมพ ์ 1,185 1,185 เฉพาะเจาะจง นายโรจน์ฤทธิศักดิ์  

มุกดา 
1,185 นายโรจน์ฤทธิศักดิ์  

มุกดา 
1,185 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/12/62 

4 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 320 320 เฉพาะเจาะจง ร้านแอนวิชคอม
แอนด์ปริ้นต์ 

320 ร้านแอนวิชคอม
แอนด์ปริ้นท์ 

320 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 04/12/62 

5 ค่าวัสดุ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ณฐภัทร เซอร์วิส 3,500 ณฐภัทร เซอร์วิส 3,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 04/12/62 
6 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 585 585 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  

ปริ้นติ้ง 
585 ร้านชาคริต  

ปริ้นติ้ง 
585 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 09/12/62 

7 ค่าวัสดสุำนักงาน 5,930 5,930 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

5,930 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

5,930 เสนอราคาต่ำสุด 19/2563 11/12/62 

8 ค่าวัสดุ 398 398 เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี  
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

398 บิ๊กซี  
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

398 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/12/62 

9 ค่าวัสดุ 945 945 เฉพาะเจาะจง หจก. นำวิทยา 945 หจก. นำวิทยา 945 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/12/62 
10 ค่าจ้างเหมารถรับส่ง

กิจกรรมค่ายพักแรม 
4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สีนา 4,800 นายธวัชชัย สีนา 4,800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/12/62 

11 ค่าจ้างเหมารถรับส่ง
กิจกรรมค่ายพักแรม 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์  
ตังเซ่งกี้ 

4,800 นายสุรินทร์  
ตังเซ่งกี้ 

4,800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/12/62 

12 ค่าจ้างเหมารถรับส่ง
กิจกรรมค่ายพักแรม 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายสมพร   
เก้าเอี้ยน 

4,800 นายสมพร   
เก้าเอี้ยน 

4,800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/12/62 

13 ค่าจ้างเหมารถรับส่ง
กิจกรรมค่ายพักแรม 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ สีนา 4,800 นายสมบูรณ์ สีนา 4,800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/12/62 

14 ค่าวัสด ุ(กระดาษ) 26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

26,000 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

26,000 เสนอราคาต่ำสุด 20/2563 12/12/62 

15 ค่าวัสดุ 670 670 เฉพาะเจาะจง นางไกว่ล้าน  
ท่าจีน 

670 นางไกว่ล้าน  
ท่าจีน 

670 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/12/62 

16 ค่าวัสดุ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอุไรวัลย ์ 3,500 ร้านอุไรวัลย ์ 3,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/12/62 
17 ค่าวัสดุ 30 30 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนนักเรียน 30 ร้านเพื่อนนักเรียน 30 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/12/62 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

18 ค่าวัสดุ 4,860 4,860 เฉพาะเจาะจง นายวีระชยั  
หมื่นละม้าย 

4,860 นายวีระชยั  
หมื่นละม้าย 

4,860 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/12/62 

19 ค่าวัสดุ 240 240 เฉพาะเจาะจง ช่วยสมพร 240 ช่วยสมพร 240 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/12/62 
20 ค่าจ้างปรับปรุงห้อง

ดนตรี 
90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ ์ 

เกื้อช่วย 
90,000 นายวีระยุทธ ์ 

เกื้อช่วย 
90,000 เสนอราคาต่ำสุด 17/2563 16/12/62 

21 ค่าวัสดุ 1,805 1,805 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่ 
เพื่อนเรียน 

1,805 ร้านบรูโน่ 
เพื่อนเรียน 

1,805 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/12/62 

22 ค่าวัสดุ 1,222 1,222 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาสินตรัง 1,222 ร้านธนาสินตรัง 1,222 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/12/62 
23 จ้างทำป้ายไวนิล 390 390 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  

ปริ้นติ้ง 
390 ร้านชาคริต  

ปริ้นติ้ง 
390 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 17/12/62 

24 ค่าจ้างทำป้าย 4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

4,900 ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

4,900 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/12/62 

25 ค่าจ้างทำป้าย 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

1,400 ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

1,400 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/12/62 

26 ค่าวัสดุ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ณฐภัทร เซอร์วิส 2,000 ณฐภัทร เซอร์วิส 2,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/12/62 
27 ค่าวัสดุ 2,920 2,920 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป 

จำกัด 
2,920 บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป 

จำกัด 
2,920 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/12/62 

28 ค่าจ้างทำป้าย 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

900 ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

900 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/12/62 

29 ค่าจ้างทำป้าย 3,052 3,052 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

3,052 ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

3,052 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/12/62 

30 ค่าจ้างทำป้าย 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

800 ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/12/62 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (ต่อ) 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

31 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 130 130 เฉพาะเจาะจง ร้านแอนวิชคอม
แอนด์ปริ้นต์ 

130 ร้านแอนวิชคอม
แอนด์ปริ้นต ์

130 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/12/62 

32 ค่าวัสดุการศึกษา 2,825 2,825 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

2,825 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

2,825 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/12/62 

33 ค่าจ้างทำป้าย 4,810 4,810 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

4,810 ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

4,810 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/12/62 

34 ค่าวัสดุ 2,864 2,864 ฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

2,864 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

2,864 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/12/62 

35 ค่าน้ำมัน 10,380 10,380 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

10,380 หจก.วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

10,380 เสนอราคาต่ำสุด  24/12/62 

36 ค่าวัสดุ(หมึกพิมพ์) 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

6,300 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

6,300 เสนอราคาต่ำสุด 21/2563 24/12/62 

37 ค่าวัสดุ 3,621 3,621 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

3,621 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

3,621 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/62 

38 ค่าวัสดุ 330 330 เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส 330 หจก.วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

330 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/62 

39 ค่าจ้างทำป้าย 780 780 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

780 ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

780 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/62 

40 ค่าวัสดุ 4,850 4,850 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อน
เรียน 

4,850 ร้านบรูโน่เพื่อน
เรียน 

4,850 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/62 

41 ค่าจ้างทำป้าย 580 580 เฉพาะเจาะจง ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

580 ร้านชาคริต  
ปริ้นติ้ง 

580 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/12/63 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุ 3,025 3,025 เฉพาะเจาะจง ร้านโพธิแ์ก้ว 
ค้าเหล็ก 

3,025 ร้านโพธิแ์ก้ว 
ค้าเหล็ก 

3,025 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/01/63 

2 ค่าหนังสือพิมพ ์ 1,305 1,305 เฉพาะเจาะจง นายโรจน์ฤทธิศักดิ์  
มุกดา 

1,305 นายโรจน์ฤทธิศักดิ์  
มุกดา 

1,305 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/01/63 

3 ค่าวัสดุ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  
วัฒนสิน 

4,000 นายวิรัตน์  
วัฒนสิน 

4,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/01/63 

4 ค่าวัสดุ 2,339.10 2,339.10 เฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค. 2,339.10 องค์การค้า สกสค. 2,339.10 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/01/63 
5 ค่าวัสดุ 215 215 เฉพาะเจาะจง บมจ. ซีพี ออลล์ 215 บมจ. ซีพี ออลล์ 215 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 04/01/63 
6 ค่าวัสดุ 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง หจก. สิริบรรณ 

สรรพสินค้า 
3,800 หจก. สิริบรรณ 

สรรพสินค้า 
3,800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/01/63 

7 ค่าวัสดุสำนักงาน 3,744 3,744 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 3,744 หจก.ตรังซัพพลาย 3,744 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/01/63 
8 ค่าวัสดุการศึกษา 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,400 หจก.ตรังซัพพลาย 2,400 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/01/63 
9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ให้แสงสว่าง 
15,217 15,217 เฉพาะเจาะจง นายวีรวุฒิ  

เกิดควน 
15,217 นายวีรวุฒิ  

เกิดควน 
15,217 เสนอราคาต่ำสุด 30/2563 09/01/63 

10 ค่าวัสดุ 200 200 เฉพาะเจาะจง ต.เที่ยงธรรม
พาณิชย ์

200 ต.เที่ยงธรรม
พาณิชย ์

200 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 10/01/63 

11 ค่าวัสดุ 1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ร้านแอนนี ่ 1,050 ร้านแอนนี ่ 1,050 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/01/63 
12 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด   

ศรีรักษ์ 
1,000 นางสมคิด   

ศรีรักษ์ 
1,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/01/63 

13 ค่าวัสดุ 1,220 1,220 เฉพาะเจาะจง หจก. ทกัษิณ
พัฒนามาร์เก็ดติ้ง 

1,220 หจก. ทกัษิณพัฒนา
มาร์เก็ดติ้ง 

1,220 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/01/63 

14 ค่าวัสดุ 3,225 3,225 เฉพาะเจาะจง ร้านซาเซียนจือ 3,225 ร้านซาเซียนจือ 3,225 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/01/63 
15 ค่าวัสดุ 1,839 1,839 เฉพาะเจาะจง หจก. ลิ้มจี่เซ้ง 1,839 หจก. ลิ้มจี่เซ้ง 1,839 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/01/63 
16 ค่าวัสดุห้องนาฎศิลป ์ 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านไพจิตต์

พาณิชย ์
1,300 ร้านไพจิตต์พาณิชย ์ 1,300 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/01/63 

17 ค่าวัสดุ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทสมใจ
บิชปรุ๊ป 

8,000 บริษัทสมใจบิชปรุ๊ป 8,000 เสนอราคาต่ำสุด 23/2563 27/01/63 

18 ค่าวัสดุ 5,240 5,240 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ศิริกุล
ประดิษฐ์ 

5,240 นายสมชาย ศิริกุล
ประดิษฐ ์

5,240 เสนอราคาต่ำสุด 22/2563 28/01/63 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2563 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุการศึกษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเครื่อง 
(ครูดำ) 

10,000 ร้านบ้านเครื่อง  
(ครูดำ) 

10,000 เสนอราคาต่ำสุด 25/2563 03/02/63 

2 ค่าวัสดุ 1,790 1,790 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป 
จำกัด 

1,790 บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป 
จำกัด 

1,790 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/63 

3 ค่าวัสดุ 1,404 1,404 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 1,404 หจก. ตรังซัพพลาย 1,404 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/63 
4 ค่าวัสดุ 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านวังวิเศษไฮเทค 2,800 ร้านวังวิเศษไฮเทค 2,800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/63 
5 ค่าวัสดุ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ 

วชิราภรณ์ แซ่โค้ว 
2,000 ร้านดอกไม้ 

วชิราภรณ์ แซ่โค้ว 
2,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/63 

6 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,170 1,170 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,170 ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,170 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/02/63 

7 ค่าวัสดุ 3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 3,850 ร้านพรพิศาล 3,850 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 04/02/63 
8 ค่าวัสดุกิจกรรมเปิด

บ้านวิชาการ 
610 610 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่ 

เพื่อนเรียน 
610 ร้านบรูโน่ 

เพื่อนเรียน 
610 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 05/02/63 

9 ค่าวัสดุ 535 535 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เที่ยงธรรม
พาณิชย ์

535 ร้าน ต.เที่ยงธรรม
พาณิชย ์

535 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 05/02/63 

10 ค่าเช่าชุดโต๊ะเก้าอี ้ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.บริการ 4,000 ร้าน ช.บริการ 4,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 05/02/63 
11 ค่าเช่าเต้นท์ 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.บริการ 4,800 ร้าน ช.บริการ 4,800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 05/02/63 
12 ค่าเช่าเครื่องเสียง 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์ 

คงรักที่ 
4,500 นายไพโรจน ์ 

คงรักที่ 
4,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 05/02/63 

13 ค่าวัสดุ 949 949 เฉพาะเจาะจง ร้าน MR. D.I.Y 
(BANHKOK) 

949 ร้าน MR. D.I.Y 
(BANHKOK)  

494 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 05/02/63 

14 ค่าวัสดุ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี สัญกูล 10,000 นางวรรณี สัญกูล 10,000 เสนอราคาต่ำสุด 24/2563 05/02/63 
15 ค่าวัสดุ 840 840 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่ 

เพื่อนเรียน 
840 ร้านบรูโน่ 

เพื่อนเรียน 
840 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

16 ค่าวัสดุ 680 680 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่ 
เพื่อนเรียน 

680 ร้านบรูโน่ 
เพื่อนเรียน 

680 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

17 ค่าวัสดุ 871 871 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรสาสน์ 
ตรังพาณิชย์ จำกัด 

871 บริษัท มิตรสาสน์ 
ตรังพาณิชย์ จำกัด 

871 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

18 ค่าวัสดุ 2,928 2,928 เฉพาะเจาะจง ร้านนันท์ 
เครื่องเขียน 

2,928 ร้านนันท์ 
เครื่องเขียน 

2,928 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2563 (ต่อ) 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

19 ค่าวัสดุ 356 356 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี  
ไทวัสดุ จำกัด 

356 บริษัท ซีอาร์ซี  
ไทวัสดุ จำกัด 

356 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

20 ค่าวัสดุ 670 670 เฉพาะเจาะจง ร้าน 
บ้านเครื่องเขียน 

670 ร้าน 
บ้านเครื่องเขียน 

670 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 05/02/63 

21 ค่าวัสดุ 160 160 เฉพาะเจาะจง ร้านวีนัส 160 ร้านวีนัส 160 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 
22 ค่าวัสดุ 514 514 เฉพาะเจาะจง ร้านสิบบาท 514 ร้านสิบบาท 514 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 
23 ค่าจ้างทำป้าย 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 

งานพิมพ ์
1,000 ร้านอ่าวตง 

งานพิมพ ์
1,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

24 ค่าวัสดุ 1,003 1,003 เฉพาะเจาะจง ร้านพฤกษภัทร 1,003 ร้านพฤกษภัทร 1,003 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 
25 ค่าวัสดุ 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่ 

เพื่อนเรียน 
1,080 ร้านบรูโน่ 

เพื่อนเรียน 
1,080 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

26 ค่าวัสดุ 1,040 1,040 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่ 
เพื่อนเรียน 

1,040 ร้านบรูโน่ 
เพื่อนเรียน 

1,040 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

27 ค่าจ้างทำไวนิล 2,980 2,980 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

2,980 ร้านอ่าวตงงานพิมพ ์ 2,980 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

28 ค่าวัสดุ 150 150 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูโน่เพื่อน
เรียน 

150 ร้านบรูโน่เพื่อน
เรียน 

150 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

29 ค่าวัสดุจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ 

845 845 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

845 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

845 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/02/63 

30 ค่าวัสดุ 330 330 เฉพาะเจาะจง นางไกว่ล้าน  
ท่าจีน 

300 นางไกว่ล้าน ทา่จีน 330 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 07/02/63 

31 ค่าวัสดุ 2,720 2,720 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญใจ
พาณิชย ์

2,720 ร้านเจริญใจพาณิชย ์ 2,720 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 07/02/63 

32 ค่าวัสดุ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านออมสิน 500 ร้านออมสิน 500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 07/02/63 
33 ค่าวัสดุ 2,730 2,730 เฉพาะเจาะจง ร้านนิติพงศ์  ค้าไม้ 2,730 ร้านนิติพงศ์  ค้าไม้ 2,730 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 07/02/63 
34 ค่าวัสดุ 1,140 1,140 เฉพาะเจาะจง หจก.  

ตรังซัพพลาย 
1,140 หจก.  

ตรังซัพพลาย 
1,140 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 07/02/63 

35 ค่าวัสดุ 358 358 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

358 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

358 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/02/63 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2563 (ต่อ) 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

36 ค่าวัสดุ 358 358 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

358 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

358 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/02/63 

37 ค่าวัสดุ 2,720 2,720 เฉพาะเจาะจง ค่าบรูโน่เพื่อน
เรียน 

2,720 ค่าบรูโน่เพื่อนเรียน 2,720 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/02/63 

38 ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมขวญั
อลูมิเนียม 

1,500 ร้านจอมขวญั
อลูมิเนียม 

1,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 14/02/63 

39 ค่าวัสดุ 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

21,000 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

21,000 เสนอราคาต่ำสุด 26/2563 17/02/63 

40 ค่าวัสดุ 9,095 9,095 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ 
(ประเทศไทย) 

9,095 บริษัท ริโซ่ 
(ประเทศไทย) 

9,095 เสนอราคาต่ำสุด 35/2563 17/02/63 

41 ค่าวัสดุ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านมุ่งเมืองทอง 1,800 ร้านมุ่งเมืองทอง 1,800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/02/63 
42 ซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง

สำรองไฟ 
15,900 15,900 เฉพาะเจาะจง หจก.มายคอมตรัง 15,900 หจก.มายคอมตรัง 15,900 เสนอราคาต่ำสุด 28/2563 18/02/63 

43 ซ้ือครุภัณฑ์ 
กล้องวงจรปิด 

18,750 18,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซีเคียว 
เรนเจอร์ 

18,750 บริษัท โปรซีเคียว 
เรนเจอร ์

18,750 เสนอราคาต่ำสุด 29/2563 18/02/63 

44 ค่าจ้างทำป้าย
ประชาสัมพันธ ์

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

2,500 ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

2,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/02/63 

45 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,000 ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/02/63 

46 ค่าเช่าอุปกรณ์ 17,300 17,300 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.บริการ 17,300 ร้าน ช.บริการ 17,300 เสนอราคาต่ำสุด 40/2563 19/02/63 
47 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล

งานรับนักเรียน 
1,270 1,270 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 

งานพิมพ ์
1,270 ร้านอ่าวตง 

งานพิมพ ์
1,270 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/02/63 

48 ค่าน้ำมัน 6,140 6,140 เฉพาะเจาะจง หจก. วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

6,140 หจก. วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

6,140 เสนอราคาต่ำสุด  20/02/63 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2563 (ต่อ) 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

49 ค่าวัสดุ 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

1,200 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

1,200 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 21/02/63 

50 ค่าวัสดุ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 1,000 ร้านพรพิศาล 1,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 24/02/63 
51 ค่าหนังสือพิมพ ์ 1,155 1,155 เฉพาะเจาะจง นายโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 
1,155 นายโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 
1,155 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/02/63 

52 ค่าครุภัณฑ์ 6,700 6,700 เฉพาะเจาะจง ร้านวี  
อีเล็คโทรมาร์ท 

6,700 ร้านวี  
อีเล็คโทรมาร์ท 

6,700 เสนอราคาต่ำสุด 27/2563 28/02/63 

53 ค่าวัสดุ 1,220 1,220 เฉพาะเจาะจง หจก. ทกัษิณ
พัฒนามาร์เก็ดติ้ง 

1,220 หจก. ทกัษิณพัฒนา
มาร์เก็ดติ้ง 

1,220 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/02/63 

54 ค่าจ้างทำความ
สะอาด

เครื่องปรับอากาศ 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัดิ์การ
ไฟฟ้า แอร์ แอน 

เซอร์วิส 

1,800 ร้านภูมิภกัดิ์การ
ไฟฟ้า แอร์ แอน 

เซอร์วิส 

1,800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/02/63 

55 ค่าน้ำมัน 13,165.79 13,165.79 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

13,165.79 หจก.วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

13,165.79 เสนอราคาต่ำสุด  28/02/63 

56 ค่าวัสดุ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรรัตน์ 500 ร้านอมรรัตน์ 500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/02/63 
57 ค่าวัสดุ 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร้าน A-Mart 1,080 ร้าน A-Mart 1,080 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/02/63 
58 ค่าจ้างซ่อม

เครื่องปรับอากาศ 
900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิภกัดิ์การ

ไฟฟ้า 
900 ร้านภูมิภกัดิ์การ

ไฟฟ้า 
900 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 28/02/63 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุ 225 225 เฉพาะเจาะจง หจก. นำวิทยา 225 หจก. นำวิทยา 225 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/03/63 
2 ค่าวัสดุ 350 350 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 350 หจก. ตรังซัพพลาย 350 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/03/63 
3 ค่าวัสดุและยาสำหรับ

ห้องพยาบาล 
4,750 4,750 เฉพาะเจาะจง นายโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 
4,750 นายโรจน์ฤทธิศักดิ ์

มุกดา 
4,750 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/03/63 

4 ค่าวัสดุหมึกพิมพ ์ 37,450 37,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ 
(ประเทศไทย) 

37,450 บริษัท ริโซ่ 
(ประเทศไทย) 

37,450 เสนอราคาต่ำสุด 34/2563 03/03/63 

5 ค่าจ้างทำโฟมบอร์ด 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้าน A Printing 
Studio 

800 ร้าน A Printing 
Studio 

800 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/03/63 

6 ค่าวัสดุ 240 240 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เที่ยงธรรม
พาณิชย ์

240 ร้าน ต.เที่ยงธรรม
พาณิชย ์

240 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/03/63 

7 ค่าวัสดุ 480 480 เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิณ 
เภสัชกร 

480 ร้านทักษิณ 
เภสัชกร 

480 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/03/63 

8 ค่าวัสดุ 1,519 1,519 เฉพาะเจาะจง ร้าน 
บ้านเครื่องเขียน 

1,519 ร้าน 
บ้านเครื่องเขียน 

1,519 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 06/03/63 

9 ค่าวัสดุระบบไฟฟ้า
ห้องดนตรี 

3,428 3,428 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ 
การไฟฟ้า 

3,428 ร้านรุ่งทรัพย์ 
การไฟฟ้า 

3,428 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 09/03/63 

10 ค่าวัสดุระบบเดิน
สายไฟ 

8,335 8,335 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี  
ไทวัสดุ จำกัด 

8,335 บริษัท ซีอาร์ซี  
ไทวัสดุ จำกัด 

8,335 เสนอราคาต่ำสุด 36/2563 10/03/63 

11 ค่าวัสดุ 1,654 1,654 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญธิกา 
สาและ 

1,654 นางสาวอัญธิกา  
สาและ 

1,654 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/03/63 

12 ค่าจ้างเหมารถ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ สีนา 3,500 นายสมบูรณ์ สีนา 3,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/03/63 
13 ค่าวัสดุ 1,710 1,710 เฉพาะเจาะจง คงแสง 

วิศวการไฟฟา้ 
1,710 คงแสง 

วิศวการไฟฟา้ 
1,710 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 11/03/63 

14 ค่าวัสดุซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า 

1,712 1,712 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ  
จำกัด 

1,712 บริษัท ว.รณภูมิ  
จำกัด 

1,712 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/03/63 

15 ค่าวัสดุ 320 320 เฉพาะเจาะจง ร้านโจโลหะภัณฑ์ 320 ร้านโจโลหะภัณฑ์ 320 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 13/03/63 
16 ค่าวัสดุ 490 490 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.ที.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
490 ร้าน ไอ.ที.เอส 

คอมพิวเตอร์ 
490 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/03/63 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

17 ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่  12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง นายตรังปกรณ์ 
จันทร์ประกอบ 

12,500 นายตรังปกรณ์ 
จันทร์ประกอบ 

12,500 เสนอราคาต่ำสุด 31/2563 16/03/63 

18 ค่าวัสดุปรับปรุงพื้นที่ 24,100 24,100 เฉพาะเจาะจง นายตรังปกรณ์ 
จันทร์ประกอบ 

24,100 นายตรังปกรณ์ 
จันทร์ประกอบ 

24,100 เสนอราคาต่ำสุด 32/2563 17/03/63 

19 ค่าน้ำมัน 5,170 5,170 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

5,170 หจก.วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

5,170 เสนอราคาต่ำสุด  17/03/63 

20 ซ้ือครุภัณฑ์ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรธนะการ
ไฟฟ้า 

18,000 ร้านวรรธนะการ
ไฟฟ้า 

18,000 เสนอราคาต่ำสุด 37/2563 18/03/63 

21 ค่าวัสดุ 216 216 เฉพาะเจาะจง นางไกว่ล้าน  
ท่าจีน 

216 นางไกว่ล้าน  
ท่าจีน 

216 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/03/63 

22 ค่าวัสดุ 19,500 19,500 เฉพาะเจาะจง หจก.  
ตรังซัพพลาย 

19,500 หจก.  
ตรังซัพพลาย 

19,500 เสนอราคาต่ำสุด 38/2563 24/03/63 

23 ค่าหนังสือพิมพ ์ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายโรจน์ฤทธิศักดิ ์
มุกดา 

1,000 นายโรจน์ฤทธิศักดิ ์
มุกดา 

1,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 27/03/63 

             



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อหนังสือเรียน 834,531.25 834,531.25 คัดเลือก บริษัท เส้งโห 
ภูเก็ต จำกัด 

834,531.25 บริษัท เส้งโห ภูเก็ต 
จำกัด 

834,531.25 เสนอราคต่ำสุด 1/2563 03/04/63 

2 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 5,960 6,700 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

6,700 ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

6,700 เสนอราคาต่ำสุด 41/2563 03/04/63 

3 ซ้ือครุภัณฑ์  
(เครื่องดนตรีสากล) 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสานฝน 
อาร์มิงตั้น 

10,000 ร้านสานฝน 
อาร์มิงตั้น 

10,000 เสนอราคาต่ำสุด 42/2563 07/04/63 

4 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 3,540 3,540 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

3,540 ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

3,540 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 07/04/63 

5 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 2,490 2,490 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

2,490 ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

2,490 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/04/63 

6 ค่าวัสดุ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก้องกจิ
เภสัช 

1,500 บริษัท ก้องกจิเภสัช 1,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/04/63 

7 ค่าจ้างซ่อมเครื่อง
สำรองไฟ 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ.ที.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

500 ร้าน ไอ.ที.เอส. 
คอมพิวเตอร์ 

500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/04/63 

8 ค่าวัสดุซ่อมแซมโต๊ะ
เก้าอี้นักเรียน 

17,523.60 17,523.60 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรภัณฑ์ 17,523.60 ร้านอัมพรภัณฑ์ 17,523.60 เสนอราคาต่ำสุด 44/2563 20/04/63 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน

แบบ 108ล 

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.กายเพ็ชร์ 
การก่อสร้าง 

499,000 หจก.กายเพ็ชร์ การ
ก่อสร้าง 

499,000 เสนอราคาต่ำสุด 2/2563 05/05/2563 

2 ค่าวัสดุ 250 250 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป 
จำกัด 

250 บริษัท เมอร์ร่ีกรุ๊ป 
จำกัด 

250 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 14/05/63 

3 ค่าน้ำมัน 7,350 7,350 เฉพาะเจาะจง หจก.วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

7,350 หจก.วังวิเศษ
ปิโตรเลียม 

7,350 เสนอราคาต่ำสุด  15/05/63 

4 ค่าวัสดุ 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก. จันทรก์มล 
108 

20,000 หจก. จันทรก์มล 
108 

20,000 เสนอราคาต่ำสุด 48/2563 18/05/63 

5 ค่าจ้างทำป้าย 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,500 ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 18/05/63 

6 ค่าจ้างทำป้าย 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,500 ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 20/05/63 

7 ค่าจ้างทำป้าย 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,350 ร้านอ่าวตง 
งานพิมพ ์

1,350 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/05/63 

8 ค่าวัสดุ 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้ม  
เครื่องตัดหญ้า 

1,350 ร้านตั้ม  
เครื่องตัดหญ้า 

1,350 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 22/05/63 

9 ค่าวัสดุ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 15,000 หจก.ตรังซัพพลาย 15,000 เสนอราคาต่ำสุด 47/2563 27/05/63 
10 ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตรังสิริทรัพย์ 9,000 ร้านตรังสิริทรัพย์ 9,000 เสนอราคาต่ำสุด 49/2563 28/05/63 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุ 850 850 เฉพาะเจาะจง ร้านมายคอมตรัง 850 ร้านมายคอมตรัง 850 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 01/06/63 
2 ค่าจ้างซ่อม

เครื่องปรับอากาศ 
ห้องเวรรักษาการณ์ 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิพัตร ์
การไฟฟ้า 

500 ร้านภูมิพัตร ์
การไฟฟ้า 

500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/06/63 

3 ค่าจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

ห้องวิชาการ 

3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิพัตร ์
การไฟฟ้า 

3,400 ร้านภูมิพัตร ์
การไฟฟ้า 

3,400 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/06/63 

4 ค่าจ้างซ่อม 
กล้องวงจรปิด 

1,139.25 1,139.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซีเคียว
เรนเจอร์ จำกัด 

1,139.25 บริษัท โปรซีเคียว
เรนเจอร์ จำกัด 

1,139.25 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 03/06/63 

5 ค่าจ้าง 
ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 

1,340 1,340 เฉพาะเจาะจง ร้านควนกุน 
เกษตรยนต์ 

1,340 ร้านควนกุน 
เกษตรยนต์ 

1,340 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 04/06/63 

6 ค่าวัสดุ 3,990 3,990 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 3,990 หจก.ตรังซัพพลาย 3,990 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 05/06/63 
7 ค่าวัสดุ 390 390 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ 

การไฟฟ้า 
390 ร้านรุ่งทรัพย์ 

การไฟฟ้า 
390 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 05/06/63 

8 ค่าจ้างติดต้ังระบบ
กระจายอินเตอร์เน็ต 

3,550 3,550 เฉพาะเจาะจง หจก. มายคอมตรัง 3,550 หจก. มายคอมตรัง 3,550 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 12/06/63 

9 ค่าเช่าเก้าอี้กจิกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.บริการ 1,000 ร้าน ช.บริการ 1,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 19/06/63 

10 ค่าวัสดุ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสปาย 3,500 ร้านน้ำดื่มสปาย 3,500 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/06/63 
11 ค่าวัสดุ 3,590 3,590 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเต็ม จำกัด 
3,590 บริษัทยูนิตี้ ไอที ซิส

เต็ม จำกัด 
3,590 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/06/63 

12 ค่าวัสดุ 2,438 2,438 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,438 หจก.ตรังซัพพลาย 2,438 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 15/06/63 
13 ค่าวัสดุ 1,675 1,675 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้ม  

เครื่องตัดหญ้า 
1,675 ร้านตั้ม  

เครื่องตัดหญ้า 
1,675 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/05/63 

14 ค่าวัสดุ 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 3,210 หจก.ตรังซัพพลาย 3,210 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 16/06/63 
15 ค่าวัสดุ 20,020 20,020 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 20,020 ร้านพรพิศาล 20,020 เสนอราคาต่ำสุด 54/2563 16/06/63 
16 ค่าวัสดุ (coding) 22,600 22,600 เฉพาะเจาะจง อาดูโน่ไทย 22,600 อาดูโน่ไทย 22,600 เสนอราคาต่ำสุด 51/2563 18/06/63 

 

 



 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (ต่อ)  
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

17 ค่าวัสดุอุปกรณ์วาง
ระบบท่อน้ำ 

9,498 9,498 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิศาล 9,498 เฉพาะเจาะจง 9,498 เสนอราคาต่ำสุด 55/2563 18/06/63 

18 ค่าครุภัณฑ์ (เครื่อง
ดนตรีวงโยธวาฑิต) 

463,600.00 463,600.00 เฉพาะเจาะจง ตรังการดนตรี 463,600.00 ตรังการดนตรี 463,600.00 เสนอราคาต่ำสุด 45/2563 22/06/63 

19 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 
ห้องดนตรี 

3,325.50 3,325.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ
เฟอร์นิเจอร์ 

3,325.50 ร้านพรเทพ
เฟอร์นิเจอร์ 

3,325.50 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/06/63 

20 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 
โต๊ะเก้าอี ้

3,798.50 3,798.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ
เฟอร์นิเจอร์ 

3,798.50 ร้านพรเทพ
เฟอร์นิเจอร์ 

3,798.50 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 23/06/63 

21 ค่าวัสดุ 2,710 2,710 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,710 หจก.ตรังซัพพลาย 2,710 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/06/63 
22 ค่าวัสดุ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มสปาย 2,100 ร้านน้ำดื่มสปาย 2,100 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 25/06/63 
23 ค่าวัสดุ 8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง นางลำยอง  

มณีรัตน์ 
8,400 นางลำยอง  

มณีรัตน์ 
8,400 เสนอราคาต่ำสุด 53/2563 25/06/63 

24 ซ้ือครุภัณฑ์ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ็น.พี  
อีเล็คทริค จำกัด 

30,000 บริษัท วี.เอ็น.พี  
อีเล็คทริค จำกัด 

30,000 เสนอราคาต่ำสุด 50/2563 26/06/63 

25 ค่าจ้างทำวารสาร
ประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เหรียญชัย 40,000 โรงพิมพ์เหรียญชัย 40,000 เสนอราคาต่ำสุด 52/2563 27/06/63 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 

ลำดับที ่
  

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 
  

วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

ราคา 
ที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่
สัญญาจา้ง 

วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตรังซัพพลาย 2,000 หจก.ตรังซัพพลาย 2,000 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 02/07/63 
2 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 1,215 1,215 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ 1,215 ร้านอินเตอร์ 1,215 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 08/07/63 
3 ค่าวัสดุ 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน Mahakat 

Garden 
1,100 ร้าน Mahakat 

Garden 
1,100 เสนอราคาต่ำสุด วงเงินเล็กน้อย 14/07/63 

 

 

 


