
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 คําหนังสือพมิพเ์ดือน ก.ย. 62 1,440.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
1/63 01/10/62

2 คําจ๎างอาหารกลางวนัและอาหารวาํงพร๎อมเครื องดื มคํายคณิตศาสตร์ 15,100.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
2/63 02/10/62

3 คําตอบแทนวทิยากรคํายคณิตศาสตร์ 4,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางพรรณี  เหมะสถล นางพรรณี  เหมะสถล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
3/63 02/10/62

4 ตรายางหมึกในตัว 220.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
4/63 03/10/62

5 ลงโปรแกรมwindowแท๎ 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
5/63 07/10/62

6 คําจ๎างเหมาทําอาหารกลางวนัและอาหารวาํงพร๎อมเครื องดื ม 9,700.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
6/63

07/10/62

7 คําตอบแทนวทิยากรการอบรมวจิัย 4,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายวรุิณและนางวรรณา นายวรุิณและนางวรรณา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
7/63 07/10/62

8 คําน ํามันประจําเดือน ก.ย. 62 19,827.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
8/63 16/10/62

9 ตรางยาง 140.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
9/63 24/10/62

10 หมึกเติม Canon 1,900.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
10/63 24/10/62

11 คําจ๎างเหมาทําฉากละครและชุดการแสดงละคร 3,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย์  กุลศรี นางสาวอารีย์  กุลศรี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
11/63 24/10/62

12 คําจ๎างซํอมแอร์รถต๎ู ทะเบียน นค 44-000 นว. 12,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านทวปีออโต๎แอร์ ร๎านทวปีออโต๎แอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
12/63 25/10/62

13 ไลํน ําหมึก+ล๎างหัวพมิพป์ร๊ินเตอร์ 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
13/63 29/10/62

14 ตรายาง 90.00              
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
14/63 29/10/62

15 ตลับหมึก Samsung D111S 590.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
15/63 29/10/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนตุลาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

16 สีโปสเตอร์,สีน ําวนิเซอร์,สีน ําวนิเซอร์,พูํกันไอเพน๎ท,์พูํกันขนพเิศษ,พูํกันขนพเิศษ 1,650.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีสมบูรณ์ ร๎านศรีสมบูรณ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
16/63 29/10/62

17 พดัลมเพดาน 999.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
17/63 29/10/62

18 สีโปสเตอร์,กระดาษกาวยํน,ปืนกาว,กาวเทียนแทํง,สีน ํา,กระดาษหน๎าขาวหลังเทา 2,300.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
18/63

29/10/62

19 คําจ๎างทําพวงมาลา 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดอกไม๎มณฑา ร๎านดอกไม๎มณฑา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
19/63

30/10/62

20 คําจ๎างทําป้ายไวนิลรีดฟเิจอร์บอร์ด 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแฟชั นสปอร์ต ร๎านแฟชั นสปอร์ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
20/63 30/10/62

21 คําจ๎างตัดชุดการแสดงละคร 2,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางศรีประไพร  ศรีคํา นางศรีประไพร  ศรีคํา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
21/63 30/10/62

22
ที ขัดกระดาษทราย,ที ขัดกระดาษทราย,กระดาษทราย,กาว,ยูริเทน,ทินเนอร์,

แปรงทาไม,๎เลื อย,น๏อตสกรู,ดอกสวาํน,ตลับเมตร,คัดเตอร์
4,520.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
22/63 30/10/62

23 คําจ๎างเหมารถ 6 ล๎อพานักเรียนและครูไปแขํงขันศิลปหัตกรรมที  จ.นครสวรรค์ 2,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายชัยยันต์  ปัญญาประดิษฐ์ นายชัยยันต์  ปัญญาประดิษฐ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
23/63 31/10/62

24 คําจ๎างเหมารถบัสพานักเรียนและครูไปแขํงขันศิลปหัตกรรมที  จ.นครสวรรค์ 10,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์  ครูบรร นางสาวสุภาภรณ์  ครูบรร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
24/63 31/10/62

25 คําจ๎างซักผ๎าปูที นอนเวร เดือน ต.ค. 62 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากรื น นางบุญนาก  มากรื น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
25/63 31/10/62

ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนตุลาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

26 คําจ๎างเหมารถบัสพานักเรียนและครูไปแขํงขันศิลปหัตกรรมที  จ.นครสวรรค์ 5,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์  ครูบรร นางสาวสุภาภรณ์  ครูบรร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
26/63 01/11/62

27 กระดาการ์ด,กระดาการ์ด 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื อนเรียน ร๎านเพื อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
27/63 01/11/62

28 หมึกเติม Epson,หมึกเติม Canon 1,850.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
28/63 01/11/62

29 คําซํอมเครื องปร๊ินเตอร์ Canon G2000 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
29/63 04/11/62

30 เปลี ยน Drum Fujl Xerox M115F 990.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
30/63 04/11/62

31 หมึกเติม Xerox,หมึกเติม Brothr 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
31/63 04/11/62

32 ตลับหมึก Canon 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
32/63 04/11/62

33
พารา,น ําเกลือล๎างแผล,สําลีก๎อน,ยาแก๎เมารถ,พลาสเตอร์ยา,แอมโมเนีย,ยาล๎าง

ตา,แซมบัส,ยาหมํอง
2,850.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านคลังเภสัช ร๎านคลังเภสัช

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
33/63 05/11/62

34
ถุงดํา,กระดาษทิชชูํ,น ํายาเช็คกระจก,น ํายาถูพื น,น ํายาล๎างห๎องน ํา,น ํายาปรับ

อากาศ
1,065.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนายพล ร๎านนายพล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
34/63 05/11/62

35 คําน ํามันประจําเดือน ต.ค. 62 10,100.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
35/63 05/11/62

36 เครื องคอมพวิเตอร์ HP AIO Pavition 22-c0040d 334,950.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
36/63

05/11/62

37 คําจ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 12,300.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร์&เซอร์วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร์&เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
37/63 05/11/62

38 มะพร๎าว 120.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบ๎านธรรมชาติ ร๎านบ๎านธรรมชาติ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
38/63 06/11/62

39 ต๎นพรมออสเตรเลีย,ต๎นมอส 1,140.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอุดมทรัพย์ ร๎านอุดมทรัพย์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
39/63 06/11/62

40 ผ๎ายางใส 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสิทธภิณัฑ์พาณิชย์ ร๎านสิทธภิณัฑ์พาณิชย์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
40/63 06/11/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

41
ต๎นเฟริน์กนกอินโด,ต๎นไม๎จิว๋,ต๎นมอส,ต๎นนาคาร,หินเกร็ด,ต๎นแอพริกันแคระ,ต๎น

พรมออสเตรเลีย
2,710.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎งามเมือง ร๎านไม๎งามเมือง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
41/63 06/11/62

42 ทรายหยาบ 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนาบัวคอนกรีต ร๎านนาบัวคอนกรีต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
42/63 06/11/62

43
ต๎นเป็ดแถวเล็ก,ต๎นคริสมาส,ต๎นเป็ดแถวใหญ,ํต๎นเข็ม,ต๎นมังกรคาบแก๎ว,ต๎นมะลิ

,ต๎นกุหลาบเลื อย,ต๎นเดฟแคระ
1,545.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านประเวทพนัธุไ์ม๎ ร๎านประเวทพนัธุไ์ม๎

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
43/63 07/11/62

44 ต๎นพรมอสเตรเลีย,ต๎นไม๎จิว๋,ต๎นกนกอินโด 1,680.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎งามเมือง ร๎านไม๎งามเมือง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
44/63 07/11/62

45 เหล็กแผํนกลม 2,592.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
45/63 07/11/62

46 หลอดไฟ LED 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
46/63 07/11/62

47 ซํอมเครื องตัดหญ๎า 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านรํุงเรืองการเกษตร ร๎านรํุงเรืองการเกษตร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
47/63 07/11/62

48 ถังฟา้ 200 L 7,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านทรัพย์เกษตรยนต์ ร๎านทรัพย์เกษตรยนต์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
48/63 07/11/62

49
สามทาง,เกลียวนอก,ตํอตรง,ข๎องอ,กาวทาทํอ,ปั้ม,ลดเหลี ยม,ตรงเกลียวใน,ลูก

ลอย,เทปพนัเกลียว,หัวกระโหลก,ข๎องอ,ตรงเกลียวใน,ตรงเกลียวนอก,ก๏อกน ํา,

สายถัก,ทํอPVC,ตํอตรง

5,385.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
49/63 07/11/62

50
ทํอPVC,ประตูน ํา,ข๎องอ,สามทาง,กาว,ฝาครอบ,ตํอตรง,ประตูน ํา,สายน ําดี,ตรง

นอก,ข๎องอ,ประตูน ํา,ตํอตรง,ลดเหลี ยม,ยูเนียน,เทปพนัเกลียว,กาว,ทํอPVC,ข๎อ

งอ,ทํอ,ตํอตรง,ข๎องอ

5,520.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
50/63 07/11/62

51
สายไฟยาว,เบรคเกอร์,กลํองไฟฟา้ปิด,แทํนทองแดง,ผ๎าเทปพนัสายไฟ,ทํอPVC,

ตํอตรง,ข๎องอ,สามทาง,ประตูน ํา,ใบเลื อย,ทํอPVC,กาว
2,675.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
51/63 07/11/62

52
น๏อต,เข็มขัดรัดทํอ,ตะป,ูสกรู,ใบเลื อย,เทปพนัเกลียว,ข๎องอ,ตํอตรง,ทํอ,ทํอ,กาว,

ข๎องอ,ลูกลอย,สามทาง,ประตูน ํา,ตรงเกลียวใน,ข๎องอ,ข๎องอ,ยูเนียน,ทํอ
2,828.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
52/63 07/11/62

53 ต๎ูเย็นโตชิบารํุน GR-175ZNS 5,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบ ร๎านเจ๏เล๊ียบ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
53/63 08/11/62

54 กระดาษแข็งสี,กระดาษสีโปสเตอร์อํอน 392.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื อนเรียน ร๎านเพื อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
54/63 08/11/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

55 หลอดพลาสติก,ถุงพลาสติก,กระดาษไข 342.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านครูปิ๋วพานิช ร๎านครูปิ๋วพานิช

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
55/63 08/11/62

56 กระดาษการ์ดสี,ทิชชู,ทิชชู,ซองน ําตาล 515.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสาธติโฟน ร๎านสาธติโฟน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
56/63 08/11/62

57

แผํนซีดี,กระดาษโฟโต๎,สต๊ิกเกอร์ใส,สต๊ิกเกอร์ใสเอ4,สต๊ิกเกอร์กระดาษเอ4,

กระดาษวาดเขียนเอ4,กระดาษโฟโต๎,กระดาษการ์ดขาว,สีไม,๎กระดาษกาว2หน๎า

,กระดาษกาว2หน๎า,ปืนยิงกาว,เทปโฟม,ไส๎ปืนกาว,ปากกาตัดเส๎น,กระดาษ

อังกฤษ,กระดาษโปสเตอร์,ฟวิเจอร์บอร์ด,โฟมอัด,กระดาษโปสเตอร์แข็ง

3,977.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
57/63 08/11/62

58 คําจ๎างทําอุปกรณ์เลํานิทานและคําจ๎างทําฉากเลํานิทาน 5,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายบุญยืน  สรรพฤกษ์ นายบุญยืน  สรรพฤกษ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
58/63 08/11/62

59 กระดาษโฟโต๎,กระดาษดับเบิ ลเอ 1,030.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
59/63 08/11/62

60 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมสันกาว 638.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
60/63 11/11/62

61 ตะกร๎า,กลํอง,กระเป๋าผ๎า,ปากกาเน๎นข๎อความ,เข็มหมุด 450.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
61/63 11/11/62

62 กระดาษดับเบิ ลเอ,ไส๎แฟม้ 1,550.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
62/63 11/11/62

63 ลวดเสียบกระดาษ,เครื องคิดเลข,สมุดเงินสด 690.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
63/63 11/11/62

64
แทํนตัดสต๊ิกก๏อตเทป,เทปใส,เทปใส,เทปใส,หมึกเติมตลับชาด,แผํนใสทําปก

,ลวดเย็บกระดาษ
582.00            

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
64/63 11/11/62

65
กระดาษดับเบิ ลเอ,กลํองเอกสาร3ชํอง,แฟม้โชวเ์อกสาร,ลวดเย็บกระดาษ,ลวด

เย็บกระดาษ,เทปใส,ป้ายอคิลิค,ดินสอ,ปากกา
2,479.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
65/63 11/11/62

66 ต๎ูเย็นโตชิบา รํุน GR-175ZNS 5,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบ ร๎านเจ๏เล๊ียบ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
66/63 12/11/62

67 โต๏ะเอนกประสงค์ 1,650.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
67/63 12/11/62

68 สาย USB 200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
68/63 12/11/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
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69 กระดาษดับเบิ ลเอ,กระดาษโฟโต๎,กระดานรองเขียน 1,830.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
69/63 12/11/62

70 กระดาษโฟโต๎ 350.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
70/63 12/11/62

71 กระดาษโฟโต๎,กระดาษดับเบิ ลเอ,กลํองแฟม้ 3 ชํอง 5,160.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
71/63 12/11/62

72 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 417.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
72/63 12/11/62

73 คําจ๎างเปลี ยนชุดกุญแจบานสวงิ 550.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสมเขตรการชําง ร๎านสมเขตรการชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
73/63 13/11/62

74 ใบลาน,ต๎นโสน,เปลืองสน 700.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภทัรา  จตุจักร (Pattra Shop) ร๎านภทัรา  จตุจักร (Pattra Shop)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
74/63 13/11/62

75 กาบหมาก 200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านตรัยคุณ ร๎านตรัยคุณ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
75/63 13/11/62

76 แฟม้,กระดาษโฟโต๎,ไส๎แฟม้,คัดเตอร์,กาว,ปากกา 2,009.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
76/63 13/11/62

77 ตลับหมึก Samsung D111s 590.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
77/63 13/11/62

78 คําซํอมประตูเลื อนไฟฟา้รถต๎ู ทะเบียน นค 44-000 นว. 24,300.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพลไดนาโม ร๎านพลไดนาโม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
78/63 19/11/62

79 ด๎ายสี 90.00              
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชายสากล ร๎านชายสากล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
79/63 19/11/62

80 สายเคเบิ ล 295.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาวจํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาวจํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
80/63 19/11/62

81 กระดาษโฟโต๎ 770.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื อนเรียน ร๎านเพื อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
81/63 19/11/62

82 หมึกเติม Xerox 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
82/63 19/11/62

83 ปลอกแขนจราจร 2,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไอรินทร์ ร๎านไอรินทร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
83/63 19/11/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

84 ฮาร์ดดิส,ตลับหมึก 4,510.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
84/63 20/11/62

85 ซํอมตลับหมึกเครื องปร๊ินเตอร์ 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
85/63 20/11/62

86
สีไม,๎สต๊ิกเกอร์ใส,เยื อกาว,ทิชชู,ใบมีดเล็ก,ปากกา,ปากกา,ยางลบ,กระเป๋าสอดิน

,พูํกัน,พูํกัน,พูํกัน,คัดเตอร์
1,682.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
86/63 20/11/62

87 ซํอมตลับหมึกเครื องปร๊ินเตอร์และเปลี ยนแผํนฟองน ําซับหมึก 2,980.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
87/63 20/11/62

88 หมึกเติม Epson 1,320.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
88/63 20/11/62

89
กระดาษทราย,ล๎อประคอง,ดอกแตํงขอบ,เกียงโป๊วสี,แปรงทาสี,น ํามันจักร

,วอลล์พตัตี ,เกรียงโป้ว,เกรียงโป้ว,สายเอ็น,น ํามันเครื อง,ตะปู
1,126.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
89/63 21/11/62

90 ซํอมเครื องตัดหญ๎า 3 เครื อง 4,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒัน์การชําง ร๎านวฒัน์การชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
90/63 21/11/62

91 ไม,๎ไม๎สักกลม,ป้ายไม,๎ไม๎สักกลม,ลายฉลุ,หัวเสาธง 873.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสวรรค์ 2000 หจก.ศรีสวรรค์ 2000

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
91/63 21/11/62

92
กาว,สีย๎อมไม,๎ทินเนอร์,แปรงขนอํอน,สีน ํามัน,ยูรีเทน,กระดาษทรายน ํา,ราวเตอร์

,ดอกราวเตอร์
7,640.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
92/63 21/11/62

93 ซํอมเบรคเกอร์แอร์ 200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร์ & เซอร์วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร์ & เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
93/63 21/11/62

94 หมึกเติม Epson,สาย VGA 1,160.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
94/63 21/11/62

95 กระดาษไอเดีย 2,450.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
95/63 21/11/62

96 ลูกตะกร๎อ,ตาขํายตะกร๎อ,ลูกวอลเลํบอล,เสาธง 4,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวชิั นสปอร์ต ร๎านวชิั นสปอร์ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
96/63 22/11/62

97 ปล๊ักสามตา 270.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
97/63 22/11/62

98 กลํองเอกสาร 3 ชํอง,กระดาษแบ็งค์ 2,580.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
98/63 22/11/62
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนพฤศจิกายน
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

99 กระดาษไอเดีย,ลวดเย็บกระดาษ,ลวดเย็บ,คัดเตอร์,เยื อกาว,เยื อกาว 3,957.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
99/63 22/11/62

100 เครื อง Case PC HP 590-P0031D 12,800.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
100/63 25/11/62

101 เปลี ยนแผํนฟองน ําซับหมึก Canon 650.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
101/63 25/11/62

102 คําจ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ,ล๎างแอร์,เติมน ํายาแอร์
11,900.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร์&เซอร์วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร์&เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
102/63 25/11/62

103 คําจ๎างกั นห๎องมิเนียม 15,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน์  ชวนะรานนท์ นายไชยวฒัน์  ชวนะรานนท์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
103/63 26/11/62

104 เก๎าอี 3,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
104/63 27/11/62

105 โมดูลตรวจจับสี 1,712.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเวดีฟ เอ็กเพอริเมตน์ จํากัด บริษทั อินโนเวดีฟ เอ็กเพอริเมตน์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
105/63 28/11/62

106 ชุดเมาส์+คีย์บอร์ด,หมึกเติม Canon 1,900.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
106/63 28/11/62

107 ข๎อตํอลม,สายลมสปริง,ปืนไลํฝุ่น,หัวเติมลมสั น 714.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
107/63 29/11/62

108 คําจ๎างซักผ๎าปูที นอนเวร เดือน พ.ย. 62 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากรื น นางบุญนาก  มากรื น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
108/63 29/11/62

108.1 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 5,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
108.1/63 29/11/62

ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

109 แบตเตอรี +เครื องชาร์จแบตเตอร์รี ,ถํานชาร์จพร๎อมชุดเครื องชาร์จ 5,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
109/63 02/12/62

110 คําหนังสือพมิพเ์ดือน พ.ย. 62 1,490.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
110/63 02/12/62

111 เปลี ยนแลนการ์ดคอมพวิเตอร์ 350.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
111/63 03/12/62

112 คําน ํามันประจําเดือน พ.ย. 62 13,577.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
112/63 04/12/62

113 ลําโพงบูททูธ,ลําโพงบูททูธ 3,300.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
113/63 04/12/62

114 เปลี ยนหลอดภาพโปรเจอร์เตอร์ 1,300.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
114/63 04/12/62

115 กระดาษเอ 4 7,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
115/63 04/12/62

116 ตํอทะเบียนรถ 6 ล๎อ 1,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ ช.ชุติรัตน์ สถานตรวจสภาพรถ ช.ชุติรัตน์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
116/63 06/12/62

117 ต๎ูวางหนังสือ,ชั นกุญแจ 2,850.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.เลํากี เส็ง พนูสุข หจก.เลํากี เส็ง พนูสุข

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
117/63 06/12/62

118 แฟม้โชว์,แฟม้โชว์,เครื องคิดเลข,เครื องคิดเลข 1,106.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
118/63 06/12/62

119 ตลับหมึก,แบตเตอรรี 1,470.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญคอมเครื องเขียน ร๎านเจริญคอมเครื องเขียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
119/63 06/12/62

120 เหล็กโชวห์นังสือ,เหล็กโชวบ์ิล 425.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
120/63 06/12/62

121 เปลี ยนคาร์ปาซิเตอร์,ล๎างแอร์ 1,100.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเครื องเย็น 2004 ร๎านมนัสเครื องเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
121/63 06/12/62

122 กระดาษโฟโต๎,หมึกเติม Canon 1,860.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
122/63 06/12/62

123 คําจ๎างทําป้ายไวนิล 977.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบี อาร์ต ร๎านบี อาร์ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
123/63 06/12/62

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนธันวาคม



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

124 กระดาษดับเบิ ลเอ,กระดาษโฟโต๎,หมึกเติม,กระดาษการ์ดขาว 4,790.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
124/63 09/12/62

125 คําจ๎างทําป้ายไวนิล 130.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอาร์ตเมด  สตูดิโอ ร๎านอาร์ตเมด  สตูดิโอ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
125/63 09/12/62

126 คําจ๎างทําป้ายไวนิล 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านทูทีดิจิตอล (ตลาดทุํงนา) ร๎านทูทีดิจิตอล (ตลาดทุํงนา)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
126/63 09/12/62

127 กลํองเอกสาร,กระดาษการ์ดขาว,กระดาษกรอง 3,620.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
127/63 09/12/62

128 สารเคมี Potassium 750.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เวชกิจ เคมีภณัฑ์ จํากัด บริษทั เวชกิจ เคมีภณัฑ์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
128/63 09/12/62

129 แผํนสังกะสี,เอทานอลแอลกฮอล์ 1,340.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีชเทค จํากัด บริษทั ทีชเทค จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
129/63 09/12/62

130 กระดาษบอน์ดสี 640.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
130/63 11/12/62

131 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 36,360.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
131/63 11/12/62

132 ชุดอาหารวาํง,น ําแก๎ว 5,910.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกฤษณ์ศิริ ร๎านกฤษณ์ศิริ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
132/63 11/12/62

133 เทปยํน 180.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
133/63 11/12/62

134 ไส๎สปอร์ตไลท,์คัดเตอร์ 660.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
134/63 11/12/62

135 คําจ๎างตัดกระจกปูโต๏ะ 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพรชัยอลูมิเนียม ร๎านพรชัยอลูมิเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
135/63 11/12/62

136 คําเชําเสื อกัก๊,หมวก,หูกระตําย 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านป๊อบปูลํา ร๎านป๊อบปูลํา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
136/63 12/12/62

137
อายไลเนอร์,ดินสิเขียนคิ ว,ที ทาตา,ที ทาตา,ลิปสติก,ลิปกลอส,ครีมรองพื น,

ฟองน ําแตํงหน๎า,มาสคารํา,แป้งพบั,แปรงแตํงหน๎า,สําลีแผํน,น ํายาทําความ

สะอาดผิว,ที ทาแก๎ม

1,317.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแก๎มใส บิวตี ร๎านแก๎มใส บิวตี 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
137/63 12/12/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนธันวาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

138 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
138/63 12/12/62

139 คําจ๎างตัดเสื อคลุมผ๎ูบรรยายละครและผ๎าคลุมแมํมด 2,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

นางศรีประไพร  ศรีคํา นางศรีประไพร  ศรีคํา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
139/63 12/12/62

140 คําถํายเอกสารเอ4 1,560.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
140/63 16/12/62

141 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.5 ไปทัศนศึกษาที  จ.อยุธยา 6,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

นายอดุล  กลํองเนียม นายอดุล  กลํองเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
141/63 16/12/62

142 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.1 ไปทัศนศึกษาที  จ.สิงห์บุรี 81,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

นายอดุล  กลํองเนียม นายอดุล  กลํองเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
142/63 16/12/62

143 คําถํายเอกสารเอ4 ม.1 310.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
143/63 16/12/62

144 ทําความสะอาดเครื องปร๊ินเตอร์ 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
144/63 17/12/62

145 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 2,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
145/63 17/12/62

146
ยูริเทรน,ทินเนอร์,ทินเนอร์,แปรง,กระดาษทราย,กระดาษทราย,ดอกสวาํน,ดอก

สวาํน,ตลับเมตร,ยูริเทรน
1,715.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
146/63 17/12/62

147 ตรายาง,ตรายาง 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
147/63 17/12/62

148 แปรง,ทินเนอร์ 240.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
148/63 18/12/62

149 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 790.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
149/63 18/12/62

150 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.4 ไปทัศนศึกษาที  จ.ปทุมธานี 72,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

หจก. โชคประเสริฐบริการ หจก. โชคประเสริฐบริการ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
150/63 18/12/62

151 เปลี ยนถํายน ํารถรถต๎ู ทะเบียน นค 4400 นว 5,791.38          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎านครสวรรค์ 1981 จํากัด บริษทั โตโยต๎านครสวรรค์ 1981 จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
151/63 24/12/62

152 Uddate+Scan Virus และ Uddate Active Office 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
152/63 24/12/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนธันวาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

153 ขาตั งขิม,ไม๎ระนาดเอก,ไม๎ระนาดทุ๎ม,ไม๎ดีดจะเข๎ 4,300.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอนุรักษป์ระณีต ร๎านอนุรักษป์ระณีต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
153/63 25/12/62

154 พดัลมฮิตาริ 800.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.เลํากี เส็ง พนูสุข หจก.เลํากี เส็ง พนูสุข

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
154/63 25/12/62

155 โต๏ะกลมหวาย 1,020.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสหมงคลเครื องครัว ร๎านสหมงคลเครื องครัว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
155/63 25/12/62

156 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมสันกาว 280.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
156/63 25/12/62

157 คําจ๎างซักผ๎าปูที นอนเวร เดือน ธ.ค. 62 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากรื น นางบุญนาก  มากรื น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
157/63 26/12/62

158 คําหนังสือพมิพเ์ดือน ธ.ค. 62 1,470.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
158/63 27/12/62

ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนธันวาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

159 คําน ํามันประจําเดือน ธ.ค. 62 15,055.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
159/63 02/01/63

160 เส๎นตอกไม๎ไผํ,เส๎นหวาย,แล็กเกอร์ 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านป้าหวาย ร๎านป้าหวาย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
160/63 02/01/63

161 เสื อกีฬา 31,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐรดาเท็กซ์ไทล์โปรดักส์ จํากัด บริษทั ณัฐรดาเท็กซ์ไทล์โปรดักส์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
161/63 03/01/63

162 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.2 ไปทัศนศึกษาที  จ.อยุธยา 88,700.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอรัญ  ประสาทเขตกรณ์ นายอรัญ  ประสาทเขตกรณ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
162/63 06/01/63

163 คําเยี ยมเข๎าชมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนร๎ู 6,700.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ศูนย์การเรียนร๎ูเศรษฐกิจพอเพยีงบ๎านของพอํ ศูนย์การเรียนร๎ูเศรษฐกิจพอเพยีงบ๎านของพอํ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
163/63 06/01/63

164 คําจ๎างทําแผํนพบังานประชาสัมพนัธ์ 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน จ.จักรอิงค์เจ็ท ร๎าน จ.จักรอิงค์เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
164/63 06/01/63

165 คําจ๎างทําป้ายงานสํูขวญัข๎าว 1,900.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน จ.จักรอิงค์เจ็ท ร๎าน จ.จักรอิงค์เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
165/63 06/01/63

166 สปอทไลท์ภายนอก LED 12,396.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
166/63 07/01/63

167 ผ๎าลานตากข๎าว,กระสอบ 680.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวรีวฒัน์ ร๎านวรีวฒัน์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
167/63 07/01/63

168 คําจ๎างทําป้ายอิงค์เจ็ทเกี ยวข๎าว 240.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด์สตูดิโอ ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด์สตูดิโอ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
168/63 07/01/63

169 คําจ๎างรถสีนวดข๎าว 2,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสนาม  นามบุญสิน นายสนาม  นามบุญสิน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
169/63 07/01/63

170 คําจ๎างรถไถนาพร๎อมปั่นหวาํนปอเทือง 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  ติยะสันต์ นายชาติชาย  ติยะสันต์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
170/63 07/01/63

171 ชุดสังฆทาน,ตุ๏กตา,ผ๎าขนหน,ูขนม,โต๏ะญี ปุ่น,น ําดื ม,กลํองผ๎าเอนกประสงค์ 2,106.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซีเซ็นต์เตอร์ (ลาดยาว) บมจ.บิ๊กซีเซ็นต์เตอร์ (ลาดยาว)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
171/63 07/01/63

172
แก๎ว,ตะกร๎า,กลํองเอนกประสงค์,แก๎ว,แก๎วน ํา,กระติก,กลํองอาหาร,ออมสิน,

ตุ๏กตา,กระเป๋าดินสอ
2,260.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอ็น.ดี.คิทเซํนแวร์ จํากัด บริษทั ที.เอ็น.ดี.คิทเซํนแวร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
172/63 07/01/63

173 คําเชําเครื องเสียงพร๎อมไฟ 3,700.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายมนัส  เขตรวทิย์ นายมนัส  เขตรวทิย์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
173/63 07/01/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมกราคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 มกราคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

174 คําทําประกันรถโรงเรียนพร๎อมพรบ. 49,501.11        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
174/63 08/01/63

175 สแตนโน๏ตใหญ,ํสายกีต๎าร์,สายเบส 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนิวห๎างกีฬามิวสิค ร๎านนิวห๎างกีฬามิวสิค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
175/63 08/01/63

176 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม
2,000.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
176/63 08/01/63

177 คําอาหารกลางวนัและอาหารวาํง 8,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
177/63 08/01/63

178 น ําแข็ง,น ําดื ม,แก๎ว 312.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน ําแข็งเกํง ร๎านน ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
178/63 08/01/63

179 ถ๎วยรางวลัฟตุบอล 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเงินทอง ร๎านเงินทอง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
179/63 08/01/63

180 นาฬิกาตั งโต๏ะ 1,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร์ถูก ร๎านบอสซุปเปอร์ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
180/63 08/01/63

181 ผ๎าตํวน 4,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเลําเซํงฮะ ร๎านเลําเซํงฮะ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
181/63 08/01/63

182 ลูกฟตุบอล 1,188.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ชิลินโด จํากัด บริษทั ชิลินโด จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
182/63 08/01/63

183 คําจ๎างเหมาทําอาหาร 1,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
183/63 08/01/63

184 คําจ๎างทําอาหารพร๎อมเครื องดื ม 1,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
184/63 09/01/63

185 เปลี ยนแรมโน๏ตบุ๏คพร๎องลงโปรแกรม 2,190.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
185/63 09/01/63

186 คําจ๎างทําป้ายไวนิล 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

ร๎านแฟชั นสปอร์ต ร๎านแฟชั นสปอร์ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
186/63 09/01/63

187 กระดาษการ์ดขาว,กระดาษโปสเตอร์ 226.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
187/63 09/01/63

188 คําอาหารกลางวนัและอาหารวาํง 9,405.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
188/63 09/01/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมกราคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 มกราคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

189 อิฐบล็อก,ปูน 5,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอินทุรัตน์กํอสร๎าง 2004 ร๎านอินทุรัตน์กํอสร๎าง 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
189/63 10/01/63

190 ตรายาง 750.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
190/63 10/01/63

191 สมุดเงินสด,ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
191/63 10/01/63

192 คําซํอมรถต๎ูโรงเรียนทะเบียน นค-4400 นว. 33,337.99        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎านครสวรรค์ 1981 จํากัด บริษทั โตโยต๎านครสวรรค์ 1981 จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
192/63 13/01/63

193 แวก็ขัดพื น 550.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
193/63 13/01/63

194 เครื องปร๊ินเตอร์ Canon MP287,หมึกเติม Canon,หมึกเติมแท๎ Canon 5,540.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
194/63 13/01/63

195
เกียงโป้ง,ทํอPVC,ตํอตรง,ทํอ,ลดเหลี ยม,ใบตัดเหล็ก,หัวเทียน,น๏อต,แล็กเกอร์,

ชแล็คขาว,แปรงขนอํอน,ทินเนอร์,สกูร,งอPVC
1,290.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
195/63 14/01/63

196 ขนมปัง 800.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านครูปิ๋วพาณิช ร๎านครูปิ๋วพาณิช

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
196/63 14/01/63

197 น ําแก๎ว,น ําแข็งบด,น ําถัง 2,610.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน ําแข็งเกํง ร๎านน ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
197/63 14/01/63

198 โฟม,สีน ําพลาสติก 800.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
198/63 14/01/63

199 แก๎วกาแฟ,หลอดกาแฟ,ถุงขยะ 740.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

ร๎านบ๎านบรรจุภณัฑ์ ร๎านบ๎านบรรจุภณัฑ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
199/63 14/01/63

200 น ําผลไม,๎ขนมเปียะ,ขนมกะหรี ปั๊ป,กาแฟ,ไมโล,ชาลิปตัน 1,859.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านธนาภณัฑ์ ร๎านธนาภณัฑ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
200/63 14/01/63

201 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 2,562.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
201/63

14/01/63

202 คําอาหารกลางวนัและอาหารวาํง 9,880.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางประนอม  พลูเขตนคร นางประนอม  พลูเขตนคร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
202/63 14/01/63

203 เสื อกีฬา 2,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านการัณย์ ร๎านการัณย์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
203/63 15/01/63
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

204 กระดาษทิชชู 2,740.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จํากัด บริษทั เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
204/63 15/01/63

205 หมึกเติม Epson,หมึกเติม Canon 2,550.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
205/63 16/01/63

206 หมึกเติม Canon 1,520.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
206/63 16/01/63

207 กระดาษเอ 4 4,410.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
207/63 16/01/63

208 เทปผ๎า 75.00              
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
208/63

17/01/63

209 ลวด,ลวด,ปอฟาง,คีมตัดลวด 235.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวรีวฒัน์ ร๎านวรีวฒัน์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
209/63 17/01/63

210 ต๎นไม๎ดอก+ผักสวนครัว,ต๎นไม๎ประดับ,กระถางต๎นไม๎ 2,690.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนิตยาพนัธุไ์ม๎ ร๎านนิตยาพนัธุไ์ม๎

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
210/63 17/01/63

211 คําจ๎างทําขนมไทย 6,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางรํุงทิพย์  ปั้นนาค นางรํุงทิพย์  ปั้นนาค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
211/63 17/01/63

212 ซํอมเครื องปร๊ินเตอร์และพาวเวอร์ซับพลาส 7,050.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
212/63 20/01/63

213 ซํอมเครื องปร๊ินเตอร์พร๎อมไลํน ําหมึก 200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
213/63 20/01/63

214 ซํอมเครื องปร๊ินเตอร์พร๎อมไลํน ําหมึก 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
214/63 20/01/63

215 เครื องปร๊ินเตอร์ Canon G2010 3,390.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
215/63 21/01/63

216 ตลับหมึก Samsung D111S 590.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
216/63 21/01/63

217
ตัวล็อกทํอ,สามทาง,ข๎องอ,ตรงเกลียวใน,ตรงเกลียวใน,ใบเจียเหล็ก,ประตูน ํา 

PVC,ประตูน ํา PVC,หางปลาเหล็ก
1,550.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
217/63 21/01/63

218
สายไฟ,สเปรย,์น๏อต,สาย VCT,เบรคเกอร์ 63 A.,ต๎ูเบอร์ 1,เทปพนัสายไฟ,ปล๊ัก

ตัวผ๎ู,ใบตัด
10,330.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
218/63 21/01/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมกราคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
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จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา
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หรือจ้าง

219
คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.2 ไปเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี ณ คํายภมูิ

รพแีคมป์ หนองเบน จ.นครสวรรค์ วนัที  20-21 ม.ค. 63
19,200.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสอน  ภูํเกตุ นายสอน  ภูํเกตุ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
219/63 22/01/63

220 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.3 ไปทัศนศึกษาที  จ.ชัยนาท 87,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอดุล  กลํองเนียม นายอดุล  กลํองเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
220/63 22/01/63

221 คําทําอาหารสําหรับการอยูคํํายพกัแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 140,160.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง คํายลูกเสือไพรนกยูง คํายลูกเสือไพรนกยูง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
221/63 22/01/63

222 คําบริการจัดคํายพกัแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ณ ภมูิรพแีคมป์ 75,600.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางนุชจรี  เจริญสุข นางนุชจรี  เจริญสุข

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
222/63 22/01/63

223 คําจ๎างเหมารถโดยสารพานักเรียน ม.6 ไปทัศนศึกษาที  จ.อุทัยธานี 36,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  วทิูร นายสาธติ  วทิูร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
223/63 23/01/63

224
พรมออสเตรเลีย,เฟร์ินหางนกยูง,เฟร์ินกนกอินโด,เฟร์ินกนกอินโด,พรม

ออสเตรเลีย,กระดุมมรกต,เกล็กทับทิม,เฟริน์นาคราช,ไม๎จิว๋,ดินเหนียว
1,950.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎งามเมือง ร๎านไม๎งามเมือง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
224/63 23/01/63

225 มอสจัดสวน,โตเกียวสโนว,์โกเด๎นริพเวอร์ 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอุดมทรัพย์ ร๎านอุดมทรัพย์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
225/63 23/01/63

226 คําเชําเวที 6,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวเิชียรการชําง ร๎านวเิชียรการชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
226/63 23/01/63

227 กระดาษไอเดีย,แฟลตไดร์,แฟม้,แปรงลบกระดาน,ปากกาไวท์บอร์ด,หมึกเติมไวท์บอร์ด 1,550.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
227/63 24/01/63

228 คําจ๎างปรับปรุงซํอมแซมโรงอาหาร 32,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์  พุํมเจริญ นายชัยรัตน์  พุํมเจริญ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
228/63 24/01/63

229 คําจ๎างทําแผํนพบั 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน จ.จักรอิงค์เจ็ท ร๎าน จ.จักรอิงค์เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
229/63 24/01/63

230 หมึกเติม Canon 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
230/63 24/01/63

231 ผ๎าลูกไม,๎ผ๎าคอตตอล,ผ๎าตํวน 2,350.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
231/63 24/01/63

232 ปากกา,กบเหลาดินสอ,กบเหลาดินสอ,ดินสอ,ปากกา,ลูกโป่ง 819.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
232/63 24/01/63

233 คําจ๎างจัดทําแผงไม๎นิทรรศการแนะแนวอาชีพ 2,588.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลวรรณ์  น๎อยกลด น.ส.วไิลวรรณ์  น๎อยกลด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
233/63 24/01/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมกราคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 มกราคม 2563
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วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป
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วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
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234 เชือกไนลํอน,ลวด,เชือกปอ,เข็มหมุด 620.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
234/63 27/01/63

235 ต๎นทองอุไร,ต๎นหลิว 450.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านรํมไม๎ชายคา ร๎านรํมไม๎ชายคา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
235/63 27/01/63

236 ลวด 40.00              
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนายพล ร๎านนายพล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
236/63 27/01/63

237 คําจ๎างทําชุดเกมบิงโกสํานวนไทย 4,290.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายบุญสํง  สุทธชิาติ นายบุญสํง  สุทธชิาติ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
237/63 27/01/63

238 ผ๎าตํวน,ผ๎าจุด,ผ๎าสก๏อต 2,744.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
238/63 27/01/63

239 ริบบิ น,เข็มหมุด 675.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสปัน ร๎านสปัน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
239/63 27/01/63

240 ต๎นดาวเรือง 810.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.พมิพน์ิภา  เกตุหงษดํ์าเนิน น.ส.พมิพน์ิภา  เกตุหงษดํ์าเนิน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
240/63 27/01/63

241 ผ๎าสี 1,700.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชายสากล ร๎านชายสากล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
241/63 27/01/63

242 คําจ๎างทําป้ายไวนิลและป้ายติดโฟมบอร์ด 4,580.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแฟชั นสปอร์ต ร๎านแฟชั นสปอร์ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
242/63 27/01/63

243 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 1,090.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
243/63 27/01/63

244 คําจ๎างตัดชุดซานต๎าครอสและหมวกซานต๎าครอสพร๎อมผ๎า 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญยง  พวํงสมบัติ นางบุญยง  พวํงสมบัติ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
244/63 27/01/63

245 แผงโครงงานวทิยาศาตร์,กรอบรูป,กระดาษการ์ดขาว 9,055.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  พลพฒัน์ นายสุวทิย์  พลพฒัน์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
245/63 28/01/63

246 ผ๎าตํวน,ผ๎าลูกไม,๎ผ๎าซับใน 4,260.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
246/63 28/01/63

247 กระดาษโฟโต๎,กระดาษโฟโต๎ 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
247/63 28/01/63

248 ตุ๏กตา,ตุ๏กตา,พวงกุญแจ,พวงกุญแจ 1,530.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ ค๎าสํง หจก.ไทยทอยส์ ค๎าสํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
248/63 28/01/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมกราคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 มกราคม 2563
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249 คําจ๎างทําฉากหลังคณิตศาสตร์ 3,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณ  เจริญศิลป์ นางสุวรรณ  เจริญศิลป์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
249/63

28/01/63

250 กรอบรูป 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน ดีดี กรอบรูป ร๎าน ดีดี กรอบรูป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
250/63

28/01/63

251 ผ๎าขาว 350.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชายสากล ร๎านชายสากล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
251/63 28/01/63

252 ผ๎าตํวน,ผ๎าลูกไม๎ 2,625.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
252/63

28/01/63

253
กระดาษคัลเลอร์,กระดาษถํายเอกสาร A3,กระดาษการ์ดขาว,สีไม,๎ตลับชาด

,ตรายาง
1,834.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
253/63

28/01/63

254 คําจ๎างทําป้ายไวนิลพร๎อมกรอบไม๎ 1,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอาร์ตเมด สตูดิโอ ร๎านอาร์ตเมด สตูดิโอ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
254/63

28/01/63

255 ฟวิเจอร์บอร์ด,กระดาษน ําตาล,กาว,แผํนรองตัด,เทปผ๎า,เทปใส 868.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจเจริญ ร๎านกิจเจริญ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
255/63 29/01/63

256 คําจ๎างทําอาหารกลางวนัและอาหารวาํง 8,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
256/63 29/01/63

257 ลวดเชื อม,สต๊ิกเกอร์ 3,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
257/63 29/01/63

258 ไมค์โครโฟน 1,170.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านธานินทร์ ร๎านธานินทร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
258/63 29/01/63

259 คํางจ๎างทําชุดสาธติการทําชูชิญี ปุ่น 6,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  วเิศษชาติ นายจักรกฤษณ์  วเิศษชาติ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
259/63 29/01/63

260 คําเชําชุดการแสดง 2,600.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเกมส์กีฬาภณัฑ์ ร๎านเกมส์กีฬาภณัฑ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
260/63 29/01/63

261 กระดาษดับเบิ ลเอ 6,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
261/63 29/01/63

262
สวติตั งเวลา,หัวน ําหยด,ทํอPE,กระโหลกPVC,ข๎อตํอตรง,กาว,ยูเนี ยน,ตะแกรง

กรอง,ปุ๋ย
4,500.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
262/63 30/01/63

263 แฟม้ 7,280.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
263/63 30/01/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมกราคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 มกราคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

264
กระดาษบรูฟ,สีเมจิก,สต๊ิกเกอร์ขาวด๎าน,กระดาษการ์ดขาว,กระดาษโฟโต๎,

กระดาษปกสี,กระดาษไอเดีย,โปสเตอร์,แฟม้,ไส๎แฟม้,สีไม,๎กลํองเอกสาร,เทปใส,

เทปผ๎า,ภาพ

7,731.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
264/63 30/01/63

265 กระดาษไอเดีย 24,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
265/63 30/01/63

266 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
266/63 30/01/63

267 ตลับหมึกเลเซอร์,หมึกเติม Canon 3,475.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน บีบี เช็นเตอร์ ร๎าน บีบี เช็นเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
267/63 30/01/63

268 เครื องปร๊ินเตอร์,ลําโพง 7,375.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
268/63 31/01/63

269 คําจ๎างล๎างแอร์ติดผนัง 800.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร์&เซอร์วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร์&เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
269/63 31/01/63

270 คําจ๎างทําป้ายไวนิลพร๎อมขาตั ง 900.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไอซีก๏อปปี้ ร๎านไอซีก๏อปปี้

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
270/63 31/01/63

271 ปล๊ัก3ขา,ปล๊ักสวติ,บล็อก,หน๎ากาก 230.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
271/63 31/01/63

272 คําจ๎างซักผ๎าปูที นอนเวร เดือน ม.ค. 63 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากรื น นางบุญนาก  มากรื น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
272/63 31/01/63

273 คําหนังสือพมิพเ์ดือน ม.ค. 63 1,400.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
273/63 31/01/63

274 คําจ๎างทําป้ายไวนิล
2,700.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน บี อาร์ต ร๎าน บี อาร์ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
274/63 31/01/63

275 คําจ๎างทําอาหารวาํงกิจกรรมเปิดโลกวชิาการ 2,160.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

นางบุญยง  พวํงสมบัติ นางบุญยง  พวํงสมบัติ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
275/63 31/01/63

276 คําปร๊ินเอกสารและถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 2,330.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
276/63 31/01/63

277 คําจ๎างเปลี ยนถํายน ํามันเครื องพร๎อมเติมน ํากลั นแบตเตอร์รี 1,400.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายศรชัย  แสนนิ มนวล นายศรชัย  แสนนิ มนวล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
277/63 31/01/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมกราคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 มกราคม 2563



ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

278 คอมพวิเตอร์ Lenove,จอคอมพวิเตอร์,เครื องสํารองไฟ 15,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
278/63 03/02/63

279 เก๎าอี 2,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
279/63 03/02/63

280 หมึกพมิพเ์ลเซอร์,หมึกพมิพเ์ลเซอร์ 4,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
280/63 03/02/63

281 แฟม้,ลวดเสียบกระดาษ,กาว,กระดาษปกสี,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,สต๊ิกเกอร์ 4,760.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
281/63 03/02/63

282 ตลับหมึก Canon,ตลับหมึก Canon 1,650.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบ๎านเครื องเขียน ร๎านบ๎านเครื องเขียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
282/63 03/02/63

283 ตุ๏กตาเซรามิกเป็ด,ตุ๏กตาเซรามิกไก,ํตุ๏กตาเซรามิกเห็ดสี 800.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน พ.เซรามิก ร๎าน พ.เซรามิก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
283/63 04/02/63

284 หญ๎าบาเล 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพรศิริไม๎ประดับ ร๎านพรศิริไม๎ประดับ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
284/63 04/02/63

285 กลํองใสํดีวดีี,แผํนซีดี,กระดาษไอเดีย 386.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
285/63 04/03/63

286 คําน ํามันประจําเดือน ม.ค. 63 15,070.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
286/63 04/03/63

287 หมึกเติม Epson 1,980.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
287/63 04/02/63

288 ต๎ูลําโพง+บูททูส+ไมค์ 4,066.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จํากัด บริษทั เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
288/63 04/02/63

289 ตรายาง 120.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
289/63 05/02/63

290 น ํามันดีซล 1,920.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ชํางพนิิจปิโตรเลียม หจก.ชํางพนิิจปิโตรเลียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
290/63 05/02/63

291 น ํามันดีซล 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.สุธนาปิโตรเลียม หจก.สุธนาปิโตรเลียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
291/63 05/02/63

292 น ํามันดีซล 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.โค๎งวไิลไทยเสรี หจก.โค๎งวไิลไทยเสรี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
292/63 05/02/63

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนกุมภาพันธ์

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

293 คําจ๎างเหมารถต๎ูพานักเรียนและครูไปแขํงขันศิลปหัตกรรมที  จ.สุโขทัย 41,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายปิยะพนัธุ ์ ประสมพงษ์ นายปิยะพนัธุ ์ ประสมพงษ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
293/63 05/02/63

294 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมสันกาว 5,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
294/63 06/02/63

295 กระดาษดับเบิ ลเอ,กระดาษโฟโต๎ 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
295/63 06/02/63

296 ตรายาง 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
296/63 06/02/63

297 คําจ๎างทําป้ายไวนิล 700.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค์เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค์เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
297/63 06/02/63

298 คําถํายเอกสารติว O-NET ม.3 15,950.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
298/63 06/02/63

299 คําจ๎างทําอาหารกลางวนัสําหรับการติว O-NET ม.3 9,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
299/63 06/02/63

300 คําถํายเอกสารเดือน ส.ค.62,ก.ย.62,ต.ค.62,พ.ย.62,ธ.ค.62,ม.ค.63 5,211.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
300/63 07/02/63

301 คําถํายเอกสารเดือน ส.ค.62,ม.ค.63,ก.พ.63 473.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
301/63 07/02/63

302 คําถํายเอกสารเดือน ส.ค.62,ก.ย.62,พ.ย.62,ธ.ค.62,ม.ค.63 4,217.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
302/63 07/02/63

303 คําถํายเอกสารเดือน ส.ค.62,ก.ย.62 1,116.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
303/63 07/02/63

304 คําถํายเอกสารเดือน ม.ค.63 467.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
304/63 07/02/63

305 สร๎อยเงินอีสาน,โก๏ะผมปลอม,เสื อแขนกระบอก,ผ๎าถุง 7,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโอบกิจ ร๎านโอบกิจ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
305/63 11/02/63

306 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 3,777.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
306/63 11/02/63

307 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 2,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
307/63 11/02/63

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
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308 ยูเนี ยน,ตํอตรง,สามทาง,ประตูน ํา,หางปลา,ข๎องอ,ทอํ,ข๎องอ,ตํอตรง,ตรงเกียวนอก,กาว,ตํอตรง,เทปพนัเกียว 1,440.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
308/63 11/02/63

309 คอนแทคเตอร์,ต๎ูไซร์,โอเวอร์โหลด,เคเบิ ลไทร์,เคเบิ ลไทร์,ไส๎ไก,ํไส๎ไก,ํเบรคเกอร์,หวัเติมลม,สวติซ์ลูกศร 2,063.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
309/63 11/02/63

310 ปั้มมอเตอร์มิตซูบิชิ 7,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยสมบูรณ์ (1984) จํากัด บริษทั ไทยสมบูรณ์ (1984) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
310/33 11/02/63

311 โต๏ะเอนกประสงค์ 2,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
311/63 11/02/63

312 หมึกเติม Epson 3,490.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
312/63 11/02/63

313 ไม๎กวาดดอกหญ๎า,ไม๎กวาดทางมะพร๎าว 16,600.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอํานวย  ทองยิ ม นายอํานวย  ทองยิ ม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
313/63 11/02/63

314 ฟิวเจอร์บอร์ด,ฟิวเจอร์บอร์ด,กระดาษการ์ด,กระดาษโฟโต๎,กระดาษเอ4,กาว2หน๎า 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจเจริญ ร๎านกิจเจริญ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
314/63 12/02/63

315 สบูํกลีเซอร์รีนใส,ขุํน 390.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Care&Clean ร๎าน Care&Clean

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
315/63 12/02/63

316 คําซํอมประตูบานเลื อน 250.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิอลูมิเนียม ร๎านโยธนิอลูมิเนียม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
316/63 12/02/63

317 คําเข๎าเลํมสันกาว 325.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck. Copy ร๎าน Ck. Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
317/63 12/02/63

318 คําจ๎างทําป้ายไวนิล 350.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเดอะอิงค์เจ็ท ร๎านเดอะอิงค์เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
318/63 12/02/63

319 กระดาษดับเบิ ลเอ,กระดาษโฟโต๎,กระดาษการ์ดขาว,หมึกเติม 7,525.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
319/63 12/02/63

320 คําจ๎างทําป้ายความร๎ูวทิย์ทั วไป,วทิย์เคม,ีชีววทิยา,ฟสิิกส์ 4,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสํงศรี  เรื อศรีจันทร์ นางสํงศรี  เรื อศรีจันทร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
320/63 12/02/63

321 คําจ๎างประดิษฐและปรับปรุงอุปกรณ์ 8,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายวรีพนัธ ์ เปรมสังข์ นายวรีพนัธ ์ เปรมสังข์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
321/63 12/02/63

322 คําจ๎างประกอบชั นไม๎ 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์  แม๎นพยัคฆ์ นายสมบูรณ์  แม๎นพยัคฆ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
322/63 12/02/63

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
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323 คําจ๎างประดิษฐและปรับปรุงอุปกรณ์ 9,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  พลพฒัน์ นายสุวทิย์  พลพฒัน์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
323/63 12/02/63

324 คําเข๎าเลํมสันกาว 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck. Copy ร๎าน Ck. Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
324/63 12/02/63

325 คําจ๎างเหมาซํอมคอมพวิเตอร์ 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ ์ เกษเวชสุริยา นายภาณุพงษ ์ เกษเวชสุริยา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
325/63 12/02/63

326 ตาขําย,ลวด,ตังเรํง 2,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
326/63 12/02/63

327 เปลี ยนตลับหมึกเครื องปร๊ินเตอร์ 1,810.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
327/63 13/02/63

328
ปล๊ักสามตา,แป้นพมิพ,์เมาส์,หมึกพมิพเลเซอร์,หมึกเติม Canon,เครื องปร๊ินเตอร์

 Canon,แฟลตไดร์,เครื องคอมพวิเตอร์ 28,170.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
328/63 13/02/63

329 ซํอมเครื องปร๊ินเตอร์ Samsung 1,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
329/63 13/02/63

330 เก๎าอี 2,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
330/63 13/02/63

331 กรอบรูปเกียรติบัตรเอ 4 2,400.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเต๎มเปรม กรอบรูป ร๎านเต๎มเปรม กรอบรูป

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
331/63 13/02/63

332

กระดาษปกสี,กระดาษโฟโต๎,กระดาษโฟโต๎,กระดาษถํายเอกสาร,คลิปบอร์ด

,คลิปบอร์ด,เครื องคิดเลข,กรรไกร,เยื อกาว,เยื อกาว,ลวดเสียบกระดาษ,ดินสอ

,เครื องเย็บกระดาษ,ตลับชาด,ที คั นกระดาษ,โพอิท,ยางลบ,ใบมีดเล็ก,ปากกา

เขียนผ๎า,ไส๎ดินสอ,ดินสอ,ครีบนับแบงค์,เทปโฟม,ตัวหนีบ,กระดาษการ์ด,ไส๎แฟม้

,สต๊ิกเกอร์ขาว,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ปากากา,ปากกา

6,760.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภรัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภรัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
332/63 13/02/63

333 เทปยํน 480.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
333/63 13/02/63

334 คําจ๎างทําป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียน 3,450.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านหงส์หยก ร๎านหงส์หยก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
334/63 13/02/64

335 ปากกา 250.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
335/63 13/02/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนกุมภาพันธ์
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

336 เก๎าอี 2,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
336/63 13/02/63

337 หมึกพมิพเ์ลเซอร์ Samsung,หมึกพมิพเ์ลเซอร์ Samsung,เครื องคอมพวิเตอร์ 18,850.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
337/63 13/02/63

338

กระดาษถํายเอกสาร,กระดาษโฟโต๎,ไส๎แฟม้,แม็กเย็บกระดาษ,ลวดเย็บกระดาษ

,ไส๎แฟม้,กระดาษการ์ดขาว,สมุดบันทึก,ดินสอกด,ดินสอ,อินเด็กซ์,เทปใส,เทปใส,

เทปใส,ปากกลบคําผิด,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ปากกา,ปากกา,ปากกา,ปากกา,ยางลบ,

ปากกาเขียนซีดี

5,827.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
338/63 13/02/63

339 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 10,525.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
339/63

13/02/63

340 ตัวเป่าลม 2,045.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
340/63

13/02/63

341 ซํอมเครื องปร๊ินเตอร์ Canon 8,280.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
341/63

13/02/63

342 หมึกเติม Canon,กระดาษโฟโต๎ 2,760.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
342/63 13/02/63

343 เก๎าอี 2,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
343/63

13/02/63

344 สีสเปรย์ 200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
344/63 14/02/63

345 ลังโฟม 140.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมัณฑนา ร๎านมัณฑนา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
345/63 14/02/63

346 กระดาษสีโปสเตอร์,เทปกาว,กระดาษโฟโต๎ 200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจเจริญ ร๎านกิจเจริญ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
346/63 14/02/63

347 ต๎ูเหล็กบานเลื อน 3,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
347/63 14/02/63

348 สต๊ิกเกอร์ใส,เทปใส,กาว,กาวเทียน 235.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื อนเรียน ร๎านเพื อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
348/63 14/02/63

349 ตรายาง 300.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
349/63 14/02/63
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

350 กระดาษเอ4,เครื องยิง 4,980.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์ หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
350/63 14/02/63

351 หมึกเติม Canon,หมึกเติม Canon,กระดาษโฟโต๎ 5,010.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
351/63 14/02/63

352
คาปาซิเตอร์,หลอดนีออน,ทํอหด,คาปาซิเตอร์,คาปาซิเตอร์,หลอดทอนาโด,

สตร์ทเตอร์,น๏อต,แหวน,น๏อต,พกุตะกั ว
2,011.60          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์ ร๎านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
352/63 14/02/63

353
สต๊ิกเกอร์ใส,กาว,กรรไกร,กระดาษโปสเตอร์อํอน,กระดาษโปสเตอร์แข็ง,

กระดาษหลังรูป,กระดาษหน๎าขาวหลังเทา,มีดคัดเตอร์,ปืนกาว,ใส๎ปืนกาว,ลูก

ปิงปอง,ดินน ํามัน,เชือก,สีเมจิก,สีชอล์ค,ตลับเมตร

5,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจพ ีเซ็นเตอร์ ร๎านเจพ ีเซ็นเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
353/63 14/02/63

354 ลวดเสียบกระดาษ,หมึกเติมตลับชาด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,ปากกา 236.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
354/63 14/02/63

355 เติมแก๏ส ปตท. 780.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจรํุงเรือง ร๎านกิจรํุงเรือง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
355/63 14/02/63

356 กระถางดอกไม,๎ถ๎วย,ชํอดอกไม,๎โอเอชีส,ตะกร๎าหวาย,ผ๎าเช็ดมือ 850.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน ดีดี 20 ร๎าน ดีดี 20

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
356/63 14/02/63

357 โต๏ะบัญชี 3,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
357/63 14/02/63

358 กลํองเอกสาร,กระดาษเอ4,กระดาษการ์ขาว,เหล็กโชวเ์อกสาร 9,365.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
358/63 14/02/63

359 พลาสติกเคลือบบัตร,เครื องเคลือบพลาสติก 2,470.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
359/63 14/02/63

360 แผํนไม๎อัด,แผํนไม๎อัด,กลํองเครื องมือ 7,020.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวเิชียรการชําง ร๎านวเิชียรการชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
360/63 14/02/63

361 เหล็ก,เหล็ก,เหล็กแผํน,ลวดเชื อม,ทินเนอร์,สีทากันสนิม,สีฟา้,บานพบั,กลอน,กาว 5,935.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเหล็กนาบัว ร๎านเหล็กนาบัว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
361/63 14/02/63

362 เสียม,คราด 2,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวรีวฒัน์ ร๎านวรีวฒัน์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
362/63 14/02/63

363 กระถางพลาสติก,กระถางพลาสติก,กระถางพลาสติก,มะพร๎าวสับ 1,760.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบ๎านธรรมชาติ ร๎านบ๎านธรรมชาติ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
363/63 14/02/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนกุมภาพันธ์
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

364 กระติกน ํา,สายโยง,เข็มขัดสนาม 6,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านไอรินทร์ ร๎านไอรินทร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
364/63 14/02/63

365 ต๎ูลําโพง 7,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
365/63 17/02/63

366 เครื องปร๊ินเตอร์ Canon,หมึกเติม Canon 3,070.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
366/63 17/02/63

367 ชั นอเนกประสงค์ 499.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น ซิมเทม จํากัด บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น ซิมเทม จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
367/63 17/02/63

368
กระดาษดับเบิ ลเอ,กลํองเอกสาร,กรรไกร,ปากกาลบคําผิด,ปากกาลบคําผิด

,แฟม้,ไส๎แฟม้,แฟม้,กระดาษโฟโต๎,ตรายางวนัที 
5,861.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
368/63 17/02/63

369 คําเปลี ยนตลับหมึก 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
369/63 17/02/63

370 คําซํอมเครื องปร๊ินเตอร์พร๎อมเติมหมึก 2,420.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
370/63 17/02/63

371 กระดาษไข SF 42,800.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
371/63 17/02/64

372 หมึกพมิพ์ 42,800.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
372/63 17/02/63

373 กระดาษไอเดีย 24,500.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
373/63 17/02/63

374 คลิปบอร์ด,เชือกฟาง,เชือกฟาง 845.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
374/63 17/02/63

375
กรอบรูป,คลิปดํา,เทปใส,ลวดเสียบกระดาษ,ไส๎แฟม้,กระดาษปกสี,แม็กเย็บกระ

ดาษ,ลวดเย็บกระดาษ,กระดาษการ์ดขาว
8,570.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
375/63 17/02/63

376 คําซํอมเครื องปร๊ินเตอร์ 507.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
376/63 17/02/63

377
กระดาษดับเบิ ลเอ,เครื องสํารองไฟ,เครื องปร๊ินเตอร์Epson,เครื องปร๊ินเตอร์

Samsong,กระดาษโฟโต๎,ปล๊ักไฟ,ตลับหมึก,หมึกเติม Eposon
32,850.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
377/63 17/02/63

378 ป้ายชื อตั งโต๏ะ,กระดาษปกสี,กระดาษการ์ด,เทปผ๎า 4,470.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
378/63 17/02/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนกุมภาพันธ์

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

379 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 5,600.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
379/63 17/02/63

380 เทปใส,เครื องเจาะกระดาษ,ลวดเสียบกระดาษ,คลิปดํา,โพทอิท,ปล๊ักไฟ,กรรไกร 1,974.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
380/63 17/02/63

381 เตาเผาถําน 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวเิชียรการชําง ร๎านวเิชียรการชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
381/63 17/02/63

382
เทปพนัเกลียว,เทอร์มินัล,เทปละลาย,สปริงเกอร์,เทปพนัสายไฟ,เบรคเกอร์,ข๎อ

ตํอตรง,ข๎องอ,สามทาง,สามทาง,ข๎อตํอตรง,แผํนสไลด์,สายไฟ,สายไฟ,น ํายา

ประสานทํอ

4,594.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
382/63 17/02/63

383 ปั๊มหอยโขํง 5,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.นครสวรรค์ ไทยสมบูรณ์ หจก.นครสวรรค์ ไทยสมบูรณ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
383/63 17/02/63

384
ต๎ูกุญแจ,เบครเกอร์,มิตซู แม็คเนติก,มิตซู โอเวอร์โหลด,สวทิซ์ลูกศร,ฟวิส์ตลับ

,ฟวิส์กระบอก,เคเบิ ลแกรนด์,แป้นกาว
2,410.71          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงพทิักษก์ารไฟฟา้ จํากัด บริษทั แสงพทิักษก์ารไฟฟา้ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
384/63 17/02/63

385 หมึกเติม Canon 1,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
385/63 18/02/63

386 เปลี ยนตลับหมึกเครื องปร๊ินเตอร์ Canon 2,600.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
386/63 18/02/63

387 คําจ๎างล๎างเครื องปรับอากาศ 1,950.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมนัสเครื องเย็น 2004 ร๎านมนัสเครื องเย็น 2004

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
387/63 18/02/63

388 คําถํายเอกสารเอ 4 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
388/63 18/02/63

389 คําจ๎างหุ๎มเบาะเก๎าอี สํานักงาน 350.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชัยพรศิลป์ (ทําเบาะ) ร๎านชัยพรศิลป์ (ทําเบาะ)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
389/63 18/02/63

390 ถาดเคลือบเซรามิค 1,740.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๎าสาวแมํอาย ร๎านเจ๎าสาวแมํอาย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
390/63 19/02/63

391 กาวดักหนู 130.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
391/63 19/02/63

392 คําจ๎างทําอาหารกลางวนัและอาหารวาํง 4,015.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางประเมิน  ศรีรัตน์ นางประเมิน  ศรีรัตน์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
392/63 19/02/63

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

393
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง 19/02/63

394 เครื องสํารองไฟ 2,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
394/63 20/02/63

395 คําจ๎างซักผ๎าปูที นอนเวร เดือน ก.พ. 63 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากรื น นางบุญนาก  มากรื น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
395/63 20/02/63

396 คําจ๎างทําป้ายไวนิลพร๎อมโครงไม๎ 26 ชุด 14,300.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านแมวทองอิงค์เจ็ท ร๎านแมวทองอิงค์เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
396/63 20/02/63

397 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมสันกาว 3,900.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
397/63 20/02/63

398 กระเช๎าของที ระลึก 2,400.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกฤษณ์ศิริ ร๎านกฤษณ์ศิริ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
398/63 20/02/63

399 คําอาหารวาํงสําหรับกิจกรรมติว GAT พชิิตฝัน ม.6 1,400.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
399/63 20/02/63

400 คําหนังสือพมิพเ์ดือน ก.พ. 63 1,410.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
400/63 21/02/63

401 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 2,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
401/63 21/02/63

402 ปกใสํใบเกียรติบัตร 19,250.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านซันไชนิ ร๎านซันไชนิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
402/63 24/02/63

403 คําถํายเอกสารติว O-NET ม.6 พร๎อมคําเข๎าเลํมสันกาว 16,150.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
403/63 28/02/63

404 คําจ๎างทําอาหารกลางวนัสําหรับการติว O-NET ม.6 11,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น นางเพญ็พกัต์  มํวงจั น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
404/63 28/02/63

405 28/02/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนกุมภาพันธ์

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
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ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

406 หลอดนีออน,หลอดLED,ขั ว 1,010.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านลํงเฮง ร๎านลํงเฮง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
406/63 09/03/63

407 ริบบิ น,เทปผ๎า 740.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
407/63 09/03/63

408 เครื องปรับอากาศ Focus ขนาด 25,000 BTU 118,000.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านปริญญาแอร์ ร๎านปริญญาแอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
408/63 09/03/63

409 ผ๎าดิบ 159.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชายสากล ร๎านชายสากล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
409/63 10/03/63

410 สีโปสเตอร์,พูํกัน,พูํกัน,จานสี 173.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื อนเรียน ร๎านเพื อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
410/63 10/03/63

411 คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 3,950.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
411/63 10/03/63

412 ตลับหมึก Samsung 590.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวช์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวช์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
412/63 11/03/63

413 คําน ํามันประจําเดือน ก.พ. 63 11,315.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
41363 11/03/63

414 ใบปพ.1,ใบปพ.2,ใบปพ.3 8,300.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
414/63 16/03/63

415 เครื องปร๊ินเตอร์ Canon MP287 5,650.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
415/63 17/03/63

416 ถุงมือ,เจล Alcohol 1,130.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส อาร์ โอ เมดดิคอล จํากัด บริษทั เอส อาร์ โอ เมดดิคอล จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
416/63 17/03/63

417 เจล Alcohol 790.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.ล. โฮลเซลล์ จํากัด บริษทั ส.ล. โฮลเซลล์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
417/63 17/03/63

418 เปลี ยนตลับหมึกสีดํา Canon 830.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
418/63 18/03/63

419 เปลี ยนตลับหมึกสีดํา Canon 1,380.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
419/63 18/03/63

420 ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ จํานวน 9 คิว 14,400.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั นาบัวคอนกรีต บริษทั นาบัวคอนกรีต 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
420/63 20/03/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมีนาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31  มีนาคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

421 ลูกฟตุบอล 8,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านมาวนิ สปอร์ต ร๎านมาวนิ สปอร์ต

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
421/63 23/03/63

422 คําจ๎างซักผ๎าปูที นอนเวร เดือน ม.ีค. 63 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากรื น นางบุญนาก  มากรื น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
422/63 26/03/63

423 กลํองรับสัญญาณโทรทัศน์ 650.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.เลํากี เส็งการไฟฟา้ หจก.เลํากี เส็งการไฟฟา้

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
423/63 26/03/63

424 สวาํนไร๎สาย,ต๎ูคอลซูฒเมอร์,ราง,ราง 4,760.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
424/63 27/03/63

425 หัวแลน,กลํองกระจายสัญญาณ 4,450.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
425/63 27/03/63

426 คําหนังสือพมิพเ์ดือน ม.ีค. 63 1,470.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
426/63 27/03/63

ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมีนาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31  มีนาคม 2563

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

427 เจล Alcohol ,ถุงมือ 1,715.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านปันยา ร๎านปันยา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
427/63 01/04/63

428 คําน ํามันประจําเดือน ม.ีค. 63 5,035.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
428/63 07/04/63

429 ตรายาง 120.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
429/63 07/04/63

430 คําปร๊ินเอกสารพร๎อมเข๎ามเลํมสันกาว 1,425.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Ck.Copy ร๎าน Ck.Copy

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
430/63 07/04/63

431 สต๊ิกเกอร์ 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจนิยม 1999 ร๎านกิจนิยม 1999

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
431/63 08/04/63

432 ซองน ําตาล A4 625.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลี หจก.ศรีมาตุลี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
432/63 08/04/63

433 คําสํงเอกสารใบ ปพ. ให๎นักเรียน ม.3-ม.6 5,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แฟลซ เอ็กซ์เพรส จํากัด บริษทั แฟลซ เอ็กซ์เพรส จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
433/63 17/04/63

434 คําจ๎างเหมาติดตั งอุปกรณ์กันนกพริาบที อาคารโดมอเนกประสงค์ 278,000.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร  อุณใจ นายวเิชียร  อุณใจ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
434/63 24/04/63

435 เครื องทําลายเอกสาร เฟลโลํวส์ 79Ci 13,318.51        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
435/63 24/04/63

436 เครื องเลื อยยนต์ขนาดเล็ก 11,200.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.สมานมิตร เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วสิ หจก.สมานมิตร เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
436/63 30/04/63

ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนเมษายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 เมษายน 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

437 คําจ๎างซักผ๎าปูที นอนเวร เดือน เม.ย. 63 - พ.ค. 63 (2เดือน) 1,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากรื น นางบุญนาก  มากรื น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
437/63 15/05/63

438 หนังสือเรียน 77 รายการ 1,801,000.00    
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
438/63 19/05/63

439 หนังสือเรียน 26 รายการ 311,728.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
439/63 19/05/63

440 คําน ํามันประจําเดือน เม.ย. 63
6,775.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
440/63 27/05/63

ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนพฤษภาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

441 คําจ๎างเหมาติดตั งอุปกรณ์กันนกพริาบที อาคารเรียน 150,000.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร  อุณใจ นายวเิชียร  อุณใจ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
441/63 02/06/63

442 แบตเตอร์รี รถยนต์ 3 K 7,062.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.สมานมิตรจักรกล 2561 หจก.สมานมิตรจักรกล 2561

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
442/63 04/06/63

443 คําน ํามันประจําเดือน พ.ค 63 1,840.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
443/63 04/06/63

444 ถุงมือ 165.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
444/63 05/06/63

445 รถเทรคเตอร์คูโบต๎า B2740S พร๎อมใบมีดและตัดหญ๎า 250,000.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.ปัญญาแทรคเตอร์ หจก.ปัญญาแทรคเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
445/63 08/06/63

446 แฟม้หนีบกระดาษ 180.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอ็น.ดี.คิทเซํนแวร์ จํากัด บริษทั ที.เอ็น.ดี.คิทเซํนแวร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
446/63 08/06/63

447 แบตเตอรี  YUASA DIN 75 (รถฟอรด์) 3,175.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคมั งมี แบตเตอรี ร๎านโชคมั งมี แบตเตอรี 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
447/63 08/06/63

448 หน๎ากากอนามัย Face Shield 200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสินค๎าถูกดี 20 บาท ร๎านสินค๎าถูกดี 20 บาท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
448/63 09/06/63

449 จ๎างซํอมรถยนต์ ทะเบียน กธ 7417 นว. (ฟอร์ด) 15,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอู ํชํางเอ เครื องยนต์ ร๎านอู ํชํางเอ เครื องยนต์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
449/63 09/06/63

450 แฟม้ 2,520.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
450/63 09/06/63

451
ขวดปั้ม

200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
451/63 09/06/63

452
น ําดื ม,น ําแข็งบด 1,350.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน ําแข็งเกํง ร๎านน ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
452/63 11/06/63

453
คําจ๎างทําอาหารวาํงสําหรับกิจกรรมสอบวดัความร๎ูและมอบตัวนักเรียน 6,180.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  วเิศษชาติ นายจักรกฤษณ์  วเิศษชาติ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
453/63 11/06/63

454 สะดืออําง,โฮซอ 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
454/63 15/06/63

455 กะละมังเลส 1,364.25          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสหมงคลเครื องครัว ร๎านสหมงคลเครื องครัว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
455/63 16/06/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมิถุนายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

456 น ําดื ม 240.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน ําแข็งเกํง ร๎านน ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
456/63 16/06/63

457 ชุดสบูํเหลวล๎างมือ,ขวดปั้ม,ขวดฟอ๊กกี 1,426.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Care&Ciean ร๎าน Care&Ciean

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
457/63 16/06/63

458 เปลี ยนแผํนฟองน ําซับหมึก 650.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
458/63 16/06/63

459 น ําพร๎อมถัง 720.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน ําแข็งเกํง ร๎านน ําแข็งเกํง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
459/63 17/06/63

460 ถังน ํา,ผ๎าขาวบาง 240.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
460/63 17/06/63

461 แอลกฮอล์ 1,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ศิริเจริญทรัพย์ไพรวลัย์ จํากัด บริษทั ศิริเจริญทรัพย์ไพรวลัย์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
461/63 17/06/63

462 จ๎างทําที กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช๎เท๎าเหยียบ 5,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  นงเนตร นายอํานาจ  นงเนตร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
462/63 19/06/63

463 กรอบไฟเบอร์รูปติดพาสวด,พุํมไฟเบอร์เงิน-ทอง,ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์ 13,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านจัรญทิยา กล๎าการค๎า ร๎านจัรญทิยา กล๎าการค๎า

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
463/63 19/06/63

464 ตลับหมึก Samsung,ตลับหมึก Fuji 1,080.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
464/63 19/06/63

465 ธงชาติ,ธงวปร.,ธงชาติผ๎าตํวน,ธงอาเซียน,พานพุํมเงิน,เทียนแพรอุบะ 7,700.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านจัรญทิยา กล๎าการค๎า ร๎านจัรญทิยา กล๎าการค๎า

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
465/63 19/06/63

466 คําจ๎างถมดิน 10 เที ยว 6,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.นงลักษณ์  ชนะสงคราม น.ส.นงลักษณ์  ชนะสงคราม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
466/63 19/06/63

467 คําจ๎างซักผ๎าปูที นอนเวร เดือน ม.ิย. 63 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากรื น นางบุญนาก  มากรื น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
467/63 22/06/63

468
หัวเทียน,ใบมีดตัดหญ๎า,น๏อกเกลียว,จานรองลําง,จานรองลํางหใญ,ํฟรียอย,

น ํามันเครื อง,น๏อต,เสื อสูบครบชุด,ผ๎าครัชครบชุด,หัวเทียน,ประเก็น,แปรงทาสี

,น๏อต,จารบี,น ํามันเครื อง,กระกอบอัดจารบี

6,817.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก. สมานมิตร เทรดติ ง แอนด์ เซอร์วสิ หจก. สมานมิตร เทรดติ ง แอนด์ เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
468/63 22/06/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมิถุนายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ
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หรือจ้าง

469
ตรงเกลียวนอก,หัวกะโหลก,ข๎องอ,สามทาง,ข๎อตรง,สามทาง,ข๎องอ,หน๎ากาก

เชื อม,ใบตัดเหล็ก,โซํเลื อยไม,๎เอ็น,แวค็ขัดพื น,ตํอตรง,ข๎องอ,ข๎องอ,ตํอตรง,ข๎องอ,

สามทาง,เคเบิ ลทาย,ใบเลื อย,ใบขัดทองเหลือง,กระดาษทราย,สกรูยิงเหล็ก

7,250.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
469/63 22/06/63

470 สารกรองน ํา,กรองใยโพลี 26,910.50        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสุดดีพงษ ์พาณิชย์ ร๎านสุดดีพงษ ์พาณิชย์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
470/63 22/06/63

471 ซํอมเครื องตัดหญ๎า 3,400.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒัน์ การชําง ร๎านวฒัน์ การชําง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
471/63 23/06/63

472 คําปะยางสติมไฟฟา้ รถคันแดง ทะเบียน บบ 1911 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสงบ การยาง ร๎านสงบ การยาง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
472/63 23/06/63

473
เบรคเกอร์,ทํอPVC,ทํอPVC,ข๎องอฉาก,น ํายาประสานทํอ,ก๏อกน ํา,ใบตัด,

กระดาษทราย,เทปพนัเกลียว,ทํอPVC,ทํอPVC,สีน ํามัน,ข๎อตํอตรง,ข๎อตํอตรงลด,

ข๎องอ,สามทาง,สามทาง,ข๎อตํอตรงเกลียวใน,เทปพนัเกลียว,สายยาง,ก๏อกน ํา

8,407.50          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลเฮ๎าส์ จํากัด บริษทั สยามโกลเฮ๎าส์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
473/63 23/06/63

474 เหล็กเส๎น,เหล็กเส๎น,ลวดผูกเหล็ก,ตะปูคอนกรีต,ตะป,ูคีมผูกเหล็ก 1,630.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
474/63 24/06/63

475 เติมแก๏ส LPG 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั 555 ปิโตรเลียม จํากัด บริษทั 555 ปิโตรเลียม จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
475/63 24/06/63

476 คําตรวจเช็คระบบแก๏สรถฟอร์ด ทะเบียน กธ 7417 นว. 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพาวเวอร์ 991 จํากัด บริษทั เอ็มพาวเวอร์ 991 จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
476/63 24/06/63

477 น ํายาทําความสะอาดพื น,น ํายาดับกลิ น-ถูพื น 24,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านธติิมา พาณิชย์ ร๎านธติิมา พาณิชย์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
477/63 24/06/63

478 สีสเปรย์ 450.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านลํงเฮง ร๎านลํงเฮง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
478/63 25/06/63

479 คําจ๎างทําป้ายไวนิลและป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟวิ 4,260.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน จ.จักรอิงค์เจ็ท ร๎าน จ.จักรอิงค์เจ็ท

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
479/63 25/06/63

480 ตลับหมึก 2,860.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
480/63 25/06/63

481 ปล๊ักไฟ 390.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
481/63 25/06/63

482 คําจ๎างเหมาติดตั งตาขํายกันนกอาคารเรียน 1 30,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร  อุณใจ นายวเิชียร  อุณใจ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
482/63 26/06/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมิถุนายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

483 แคมจับสายไฟ,เทปพนัสายไฟ 160.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเมษาวทิยุ ร๎านเมษาวทิยุ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
483/63 26/06/63

484 ลูกแม็ก,เข็มหมุด 390.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
484/63 26/06/63

485 ซํอมเครื องปร๊ินเตอร์เลเซอร์ HP 950.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
485/63 29/06/63

486 ขันน ํา,ตะกร๎า 363.80            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสหมงคลเครื องครัว ร๎านสหมงคลเครื องครัว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
486/63 29/06/63

487 สบูํเหลวล๎างมือ 345.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน Care&Ciean ร๎าน Care&Ciean

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
487/63 29/06/63

488
หัวกระโหลก,สีน ํามัน,แปรงทาสี,สะดืออํางสีน ํามัน,แปรงทาสี,น ํามันสน,แปรง

ทาสี,สีน ํามัน,สีสเปรย,์น ํามันสน
2,390.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
488/63 29/06/63

489 คําจ๎างเหมาเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.4/1
1,200.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย์  กุลศรี นางสาวอารีย์  กุลศรี

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
489/63 30/06/63

490 คําจ๎างเหมาเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.1/4
1,110.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสุรีรัตน์  เกษกรณ์ นางสุรีรัตน์  เกษกรณ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
490/63 30/06/63

491 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.4/2
1,200.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวน ําผึ ง  สิงหราช นางสาวน ําผึ ง  สิงหราช

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
491/63 30/06/63

492 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.1/3
1,170.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  เรืองฤทธิ์ นายณรงค์  เรืองฤทธิ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
492/63 30/06/63

493 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.1/9
1,200.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติยา  สุวรรณวสิิทธิ์ นางสาวกิตติยา  สุวรรณวสิิทธิ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
493/63 30/06/63

494 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.1/5
1,140.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  เรืองฤทธิ์ นายณรงค์  เรืองฤทธิ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
494/63 30/06/63

495 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.1/6
1,140.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  วเิศษชาติ นายจักรกฤษณ์  วเิศษชาติ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
495/63 30/06/63

496 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.4/3 1,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสิทธพิร  มาเมํน นายสิทธพิร  มาเมํน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
496/63 30/06/63

497 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.1/8
1,200.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  พลพฒัน์ นายสุวทิย์  พลพฒัน์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
เฉพาะเจาะจง 30/06/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมิถุนายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

498 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.1/1
1,170.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  พลพฒัน์ นายสุวทิย์  พลพฒัน์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
498/63 30/06/63

499 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.4/4
1,140.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ์  พรหมตระกูล นางสาวธนาภรณ์  พรหมตระกูล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
499/63 30/06/63

500 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.4/6 1,140.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  กัลพนัธุ์ นายธนกฤต  กัลพนัธุ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
500/63 30/06/63

501 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.1/2 1,110.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทวนั  พุํมขจร นางสาวนันทวนั  พุํมขจร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
501/63 30/06/63

502 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.1/7 1,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา  สิทธไิกร นางสาววรรณา  สิทธไิกร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
502/63 30/06/63

503 คําจ๎างเหมารถเยี ยมบ๎านนักเรียน ม.4/7 1,110.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายอิศรานุพงษ ์ สาทสิ นายอิศรานุพงษ ์ สาทสิ 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
503/63 30/06/63

503.1 เจลแอลกฮอล์ล๎างมือ 5,479.40          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีมํา คอร์ปอเรชั น จํากัด บริษทั พรีมํา คอร์ปอเรชั น จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
503.1/63 30/06/63

ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนมิถุนายน

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

504 ผงซักฟอง 200.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบีเอ็ม  พลาสติก ร๎านบีเอ็ม  พลาสติก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
504/63 01/02/63

505 เทปผ๎า,เทปผ๎า,กระดาษเอ 4 1,030.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
505/63 01/02/63

506 คําจ๎างทําความสะอาดโรงอาหาร 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางชวนชม  พลูเขตนคร นางชวนชม  พลูเขตนคร

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
506/63 01/02/63

507 ซํอมตลับหมึกเครื องปร๊ินเตอร์ 2 ตลับ 1,980.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
507/63 02/02/63

508 คําจัดสถานที บวงสรวงวนัสุนทรภูํพร๎อมเครื องไหว๎ 1,820.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญเหลือ  โสภา นางบุญเหลือ  โสภา

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
508/63 02/02/63

509
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
509/63 02/02/63

510 คําอาหารวาํงสําหรับการประชุมผ๎ูประกอบการรับ-สํงนักเรียน 875.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.วไิลวรรณ  ศรลัมพ์ น.ส.วไิลวรรณ  ศรลัมพ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
510/63 03/07/63

511 คําน ํามันประจําเดือน ม.ิย. 63 10,902.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
511/63 03/07/63

512
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
512/63 03/07/63

513
กระดาษไอเดีย,แฟม้,หมึกCanon,กระดาษโฟโต๎,กระดาษโน๏ต,เทปโฟ,ซอง

น ําตาล,ซองน ําตาลขยายข๎าง,กระดาษการ์ดสี
2,213.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
513/63 08/07/63

514 ป้ายไวนิล 640.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด์สตูดิโอ ร๎านศิริพรดิจิตอลแอนด์สตูดิโอ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
514/63 08/07/63

515 ตลับหมึก Canon 990.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
515/63 08/07/63

516 หนังสือเรียนจํานวน 10 รายการ 30,192.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
516/63 09/07/63

517 ผ๎าตํวน 1,050.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
517/63 09/07/63

518 ลูกแชร์บอล 2,900.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยภฑัณ์ 1974 หจก.วทิยภฑัณ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
518/63 09/07/63
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

519 กระดาษดับเอ,แฟม้,ไส๎แฟม้,กระดาษโฟโต๎,กลํองเอกสาร,คัดเตอร์ 2,628.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยภฑัณ์ 1975 หจก.วทิยภฑัณ์ 1975

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
519/63 09/07/63

520

กระดาษดับเบิ ลเอ,ลวดเสียบกระดาษ,ลวดเย็บกระดาษ,กาว2หน๎า,ตัวหนีบ,กาว

TOA,แม็คเย็บกระดาษ,กระดาษโฟโต๎,แม็คเย็บกระดาษ,กระดาษการด์ขาว,ตลับ

ชาด,คัดเตอร์,ครีมนับแบงค์,แผํนใส,กระดาษน ําตาล,กระดาษบรูฟ,กรรไกร,ลวด

เย็บกระดาษ

8,284.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยภฑัณ์ 1976 หจก.วทิยภฑัณ์ 1976

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
520/63 09/07/63

521 ไม๎กวาดดอกหญ๎า,ไม๎กวาดหยักไย,ํแปรงขัดพื น,ที ตักขยะ,ผงซักฟอง,ไม๎ถูกพื น 4,950.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
521/63 09/06/63

522

โพอิท,ลวดเสียบกระดาษ,แผํนดีวดีี,ตัหนีบ,ซองขาว,ซองน ําตาล,ซองน ําตาล

ขยายข๎าง,เทปใส,ทะเบียนหนังสือรับ,สมุดปกน ําเงิน,กระดาษกาวยํน,กระดาษ

ดับเบิ ลเอ,กรรไกร,ตรายาง,ตลับชาด,กระดาษถํายเอกสาร,กระดาษโฟโต๎,แฟลต

ไดร์,ถํานAAA

10,397.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
522/63 10/06/63

523
ปากกาลบคําผิด,ไส๎แฟม้,ปากกาไวท์บอร์ด,แปรงลบกระดาน,เทปโฟม,ลวด

เสียบกระดาษ,กาว 2 หน๎า,กระดาษไอเดีย,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,

กระดาษแบงค์,กาวยูฮู,กาวยูฮู,กาว TOA

5,417.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
523/63 10/07/63

524 Smartโทรทีว ีLED 55 นิ ว SAMUA55RU7100KXXT,ขาแขวนทีวี 11,384.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
524/63 10/07/63

525 กระดาษไอเดีย,กระดาษโฟโต๎,กระดาษการ์ดหอม,แฟม้ 4,220.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
525/63 10/07/63

526
กระดาษไอเดีย,กระดาษโฟโต๎,แม็คเย็บกระดาษ,ดัชน,ีดินสอ2B,ยางลบ,ลวด

เสียบกระดาษ,ปากกาลบคําผิด,เทปใส,ปากกาไวท์บอร์ด
2,593.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
526/63 10/07/63

527
คลิปบอร์ดเสนอเซ็นต์

180.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเซํนแวร์ จํากัด บริษทั ที.เอ็น.ดี คิทเซํนแวร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
527/63 10/07/63

528 ตลับหมึกCanon,แผํนซีดี,หมึกเติมEpson 1,745.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
528/63 13/07/63

529 คําจ๎างซักผ๎าปูที นอนเวร เดือน ก.ค. 63 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นางบุญนาก  มากรื น นางบุญนาก  มากรื น

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
529/63 13/07/63

530
คอมพวิเตอร์ AIO Lenovo Think Centre V530,คอมพวิเตอร์ AIO Lenovo 

IdeaCentre A340-24ICK,iPad รํุน 11 นิ ว,Smart TV พร๎อมขาตั ง
452,500.00      

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โลเวอร์นอร์ท โซลูชั น จํากัด บริษทั โลเวอร์นอร์ท โซลูชั น จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
530/63 13/07/63
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

531
เครื องปร๊ินเตอร์Canon,หมึกเติมCanon,คีย์บอร์ด,เมาส์,เมาส์ไร๎สาย,เมนบอร์ด,

อุปกรณ์เก็บข๎อมูลSSD
7,370.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
531/63 14/07/63

532 หมึกเติม Canon G2010 1,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
532/63 14/07/63

533 สาย HDMI 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
533/63 14/07/63

534 หมิกเติม Canon 2,700.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
534/63 14/07/63

535
แม็คเย็บกระดาษ,ลวดเย็บกระดาษ,เครื องคิดเลข,ลวดเสียบกระดาษ,ตัวหนีบ,

กระดาษไอเดีย,,ไส๎แฟม้,แฟม้,กาว,อินเด็อกซ์,ลิ นแฟม้,ตลับชาด,ถําน,ที ดึงลวด

เย็บกระดาษ

3,913.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
535/63 15/07/63

536 กระดาษดับเบิ ลเอ,กระดาษโฟโต๎,กระดาษโปสเตอร์,กาว 2 หน๎า,แม็คเย็บกระดาษ 2,201.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
536/63 15/07/63

537 ถํานAAA,ถํานก๎อนสี เหลี ยม 605.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
537/63 15/07/63

538

สมุด,แฟม้,ลวดเย็บกระดาษ,ลวดเสียบกระดาษ,เทปใส,เทปผ๎า,ตัวหนีบ,พลาสติด

เคลือบบัตร,กระดาษไอเดีย,กลํองเอกสาร3ชํอง,เทปโฟม,คัดเตอร์,ไส๎แฟม้,แฟม้,

กระดาษโฟโต๎,กาว,แทํนโบวช์ัวร์,ปากกา,สีไม,๎ไม๎บรรทัด,ปากกาลบคําผิด

,สต๊ิกเกอร์ขาว,ปากกา,เครื องเหลาดินสอ

7,321.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
538/63 15/07/63

539 แฟม้,กระดาษดับเบิ ลเอ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ,ลวดเสียบกระดาษ,ลวดเย็บกระดาษ,แฟม้เชือก,เทปใส 8,223.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
539/63 15/07/63

540 กระดาษกระดาษสมาร์ทติส 21,250.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
540/63 15/07/63

541

พารา,ยาแก๎จุดเสียดแนํท๎อง,ยาแก๎แพ,๎ยาแก๎เมารถ,ยาธาตุน ําขาว,ยาแก๎ไอ,ยา

ทาแก๎คัน,พลาสติดปิดแผล,น ําเกลือล๎างแผล,แอลดฮอล์,โพลิดีน,แอมโมเนีย,ยา

ล๎างตา,เกลือแรํ,แซมบัส,ยาหมํอง,หน๎ากากอนามัย,ผ๎าก๏อก,พลาสเตอร์3M,ซอง

ใสํยา

2,975.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านคลังเภสัช ร๎านคลังเภสัช

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
541/63 16/07/63

542 หมึกเติม Canon,กระดาษโฟโต๎ 1,410.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
542/63 16/07/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนกรกฎาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

543 เครื องปรับอากาศ ยี ห๎อ Central ขนาด 24,000 BTU 32,400.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร์ & เซอร์วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร์ & เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
543/63 16/07/63

544
เปลี ยนไดเออร์ชาร์จน ํายา,เปลี ยนไดเออร์ชาร์จน ํายา,เปลี ยนมอเตอร์พดัลม

ระบายความร๎อน,เปลี ยนคอมเพรชเซอร์
15,300.00        

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร์ & เซอร์วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร์ & เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
544/63 16/07/63

545 ชั นเอนกประสงค์ 1,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดีโฮม เทรดดิ ง ร๎านดีโฮม เทรดดิ ง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
545/63 17/07/63

546
กล๎องCanonพร๎อมเลนส์,การด์ความจํา,เลนส์กล๎อง,ต๎ูกันความชื น,กล๎องGoPro,

แบตกล๎อง,ขาตั งกล๎อง,ฟวิเตอร์กันหน๎าเลนส์กล๎อง,ฟวิเตอร์กันหน๎าเลนส์กล๎อง

,แบตกล๎อง,ชุดทําความสะอาดกล๎อง,เจลเช็ดเลนส์กล๎อง,กระเป๋ากล๎อง

98,700.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั อะโพจี เวร์ิดไวด์ จํากัด บริษทั อะโพจี เวร์ิดไวด์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
546/63 17/07/63

547 ปล๊ักไฟ,กลํองรับสัญญาณ 2,599.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวฒิุชัยแอร์ & เซอร์วสิ ร๎านวฒิุชัยแอร์ & เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
547/63 17/07/63

548 ตรายางชื อ 1,120.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์ ร๎านพเีอส ก๏อปปี๊ แอนด์ คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
548/63 17/07/63

549 สีเมจิ 420.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น ซิมเทม จํากัด บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น ซิมเทม จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
549/63 20/07/63

550 ไม๎ถูพื น,ผ๎าถูพื น,น ํายาขัดหอ๎งน ํา,น ํายาถูพื น,ถุงขยะ,กระดาษชําระ,น ํายาเช็คกระจก,ไม๎กวาด 1,259.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านนายพล ร๎านนายพล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
550/63 20/07/63

551 น ํายา Future DC 3.8 L
600.00            

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จํากัด บริษทั เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
551/63 20/07/63

552 ที ร๎อยด๎าย,เข็มเลาะด๎าย,เข็มสอย
96.00              

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชายสากล ร๎านชายสากล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
552/63 20/07/63

553 ถํานAAA,ถํานก๎อนสี เหลี ยม
1,140.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
553/63 21/07/63

554 ตรายาง,ปากกาลบคําผิด,ตัวหนีบ,ดินสอ 2 B,ปากกาเคมี 304.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
554/63 21/07/63

555
ตะกร๎าเอกสาร,กรรไกร,กาวแทํง,เครื องเย็บกระดาษ,โพทอิท,กาว2หน๎า,เทปใส

,ลวดเย็บกระดาษ,ตรายาง,ปากกาลบคําผิด,ปากกาลบคําผิด,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ

,ตัวหนีบ,กลํองเอกสาร,แฟม้,กระดาษดับเบิ ลเอ

7,283.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
555/63 21/07/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนกรกฎาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

556 สายวาย,สายVGA,ปล๊ักไฟ 1,390.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
556/63 22/07/63

557
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
557/63 22/07/63

558 นุํน 120.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านชายสากล ร๎านชายสากล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
558/63 23/07/63

559 คําจ๎างเย็บธงโรงเรียน 400.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  ทรัพย์รอด นายสุนทร  ทรัพย์รอด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
559/63 23/07/63

560 ถําน AAA,ถําน AA 289.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาดยาว) บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาดยาว)

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
560/63 24/07/63

561 เปลี ยนหัวเครื องปร๊ินพร๎อมไลํน ําหมึก 1,750.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
561/63 24/07/63

562 คําจ๎างล๎างแอร์ตั งแขวนและแอร์ติดผนัง 2,900.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็น ที แอร์ เซอร์วสิ ร๎านเอ็น ที แอร์ เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
562/63 27/07/63

563 เครื องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง ขนาด 25,000 BTU ยี ห๎อ AMENA 40,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็น ที แอร์ เซอร์วสิ ร๎านเอ็น ที แอร์ เซอร์วสิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
563/63 27/07/63

564 คําหนังสือพมิพเ์ดือน ก.ค. 63 1,520.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
564/63 27/07/63

565 เปลี ยนหัวเครื องปร๊ินพร๎อมซับหมึก 2,750.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
565/63 28/07/63

566 สีเมจิ 120.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น ซิมเทม จํากัด บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั น ซิมเทม จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
566/63 28/07/63

567 คําซํอมชุดทําความสะอาดเครื องถํายเอกสาร 4,846.78          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโก๎ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
567/63 29/07/63

568 คําจ๎างจัดทําเบรคประชุมผ๎ูปกครอง ม.1-ม.4 6,180.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายธนภทัร  วงษเ์พกิ นายธนภทัร  วงษเ์พกิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
568/63 29/07/63

569 คําจ๎างจัดทําเบรคประชุมผ๎ูปกครอง ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 10,000.00        
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง นายธนภทัร  วงษเ์พกิ นายธนภทัร  วงษเ์พกิ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
569/63 29/07/63

570 เมาส์ 290.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
570/63 30/07/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนกรกฎาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

571 ปล๊ักไฟ 770.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
571/63 31/07/63

ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนกรกฎาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

572 หมึกเติม Canon,หมึกเติม Epson 2,040.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด บ.ตึกเจริญคอมพ ์เน็ตเวร์ิค เซ็นเตอร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
572/63 05/08/63

573 สีไม๎มาสเตอร์,สีไม๎มาสเตอร์,สีไม๎มาสเตอร์,แฟม้,แฟม้,กระดาษการ์ดขาว 2,865.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
57363 05/08/63

574 เครื องปร๊ินเตอร์เลเซอร์ Brother HL-L3230CDN 9,600.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดอทคอม ร๎านดอทคอม

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
574/63 06/08/63

575 ผ๎าซับในสีขาว,ฟา้,เหลือง 5,400.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
575/63 06/08/63

576 เสื อน ํามัน 3,200.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด บริษทั เซวาสโตร์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
576/63 06/08/63

577 คําน ํามันประจําเดือน ก.ค. 63 6,060.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด บริษทั สหภณัฑ์บริการลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
577/63 07/08/63

578 ต๎ูเหล็กบานเลื อน 3,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
578/63 07/08/63

579 สมุด,แฟม้,โปสเตอร์ 325.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
579/63 07/08/63

580 น ําถัง 600.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านน ําดื มไอซ์ ร๎านน ําดื มไอซ์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
580/63 07/08/63

581 ดอกลัก+ดอกพทุธ,ผ๎าตองเขียว,กลีบดอก 850.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านสมนึกดอกไม๎ผ๎า ร๎านสมนึกดอกไม๎ผ๎า

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
581/63 07/08/63

582 แก๏สยูนิค,แก๏สปตท. 495.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกิจรํุงเรือง ร๎านกิจรํุงเรือง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
582/63 07/08/63

583 ถ๎วยตวง,ช๎อนตวง,พาย,ตีแป้ง,บีบครีม,กระชอน,กลํอง 220.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเล๊ียบพลาสติก ร๎านเล๊ียบพลาสติก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
583/63 10/08/63

584
แก๎ว,ฝาเรียบ,ถ๎วยไอศครีม,พมิพไ์หวพ๎ระจันทร์,พมิพไ์หวพ๎ระจันทร์,แก๎ว,ถุงร๎อน

,ถุงหิ ว,ถุงหิ วใส,ถุง,ผงวุน๎,กระดาษรองเค๎ก
800.00            

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านอี เหวนิชานมไขํมุก ร๎านอี เหวนิชานมไขํมุก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
584/63 10/08/63

585 กลํองใสํแก๎ว 150.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านดีจัง ร๎านดีจัง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
585/63 10/08/63

586 ล๎อ,ใบตัด,เหล็กฉาก,ลวดเชื อม,สีสเปรย์ 3,100.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก ร๎านวาสนาค๎าเหล็ก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
586/3 10/08/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนสิงหาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

587 กระดาษดับเบิ ลเอ,หมึกเติม Canon,กระดาษโฟโต๎,แลคซีน 4,240.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
587/63 10/08/63

588 กระดาษโปสเตอร์สี 72.00              
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื อนเรียน ร๎านเพื อนเรียน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
588/63 11/08/63

589 กรอบรูปลอยพร๎อมนาฬิกา 500.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านกรอบศิลป์ ร๎านกรอบศิลป์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
589/63 11/08/63

590 ไมค์ 1,360.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านศูนย์เทคโน ร๎านศูนย์เทคโน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
590/63 11/08/63

591 คําจ๎างเปลี ยนฮาร์ดิสพร๎อมแรม 3,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตําย ต๎อม คอมพวิเตอร์ ร๎าน ตําย ต๎อม คอมพวิเตอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
591/63 11/08/63

592 ริบบิ นฟาง,เครื องเย็บกระดาษ,กระดาษโฟโต๎ 514.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
592/63 11/08/63

593 คําจ๎างทําความสะอาดห๎องเก็บเอกสารพสัดุและขนเอกสารมาทําลาย 4,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง น.ส.มกรา  อุดมเทอดสกุล น.ส.มกรา  อุดมเทอดสกุล

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
593/63 13/08/63

594 เปลี ยนถํายน ํามันเครื องรถต๎ูทะเบียน นค 4400 นว 6,184.39          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎านครสวรรค์ 1981 จํากัด บริษทั โตโยต๎านครสวรรค์ 1981 จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
594/63 13/08/63

595 ลูกฟตุซอล,ลูกฟตุซอล,ตะกร๎อ 4,190.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน JARU SPORT ร๎าน JARU SPORT

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
595/63 13/08/63

596 ฟวิเจอร์บอร์ดโฟม,กระดาษโฟโต๎ 3,350.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภรัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภรัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
596/63 14/08/63

597
กระดาษโฟโต๎,กระดาษการ์ดขาว,ลูกแม็ค,ซองน ําตาล,แฟม้กระดุม,หมึกเติม,

กระดาษแบ็งค์,ตัวหนีบ,ตัวหนีบ
826.00            

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภรัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภรัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
597/63 14/08/63

598 กระดาษการ์ดขาว 160.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภรัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภรัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
598/63 14/08/63

599 เครื องพมิพร์ะบบอิงค์เจ็ทสีดํา รํุน FW1230 476,000.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
599/63 17/08/63

600 ชุดสแกนเนอร์ HS7000 (S-7341G) 119,000.00      
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ริโซํ (ประเทศไทย) จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
600/63 17/08/63

601 แทํนตัด,ใบเจีย,ใบตัด,ใบตัด,ลวดเชื อม 3,500.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านภพโชค ร๎านภพโชค

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
601/63 17/08/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนสิงหาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

602 หมึกพมิพ,์การด์พมิพ์ 6,173.89          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเดีย เกอร์ เทคโนโลยี จํากัด บริษทั ไอเดีย เกอร์ เทคโนโลยี จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
602/63 18/08/63

603 คําซํอมเครื องพวิเตอร์และเครื องปร๊ินเตอร์ 2,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
603/63 18/08/63

604 ลูกวอลเลํบอล 4,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั กีฬาภณัฑ์ จํากัด บริษทั กีฬาภณัฑ์ จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
604/63 18/08/63

605 ชุดน ํายาล๎างจาน 370.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎าน สกต.ลาดยาว ร๎าน สกต.ลาดยาว

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
605/63 19/08/63

606
ที ตักขยะ,ไม๎ถูกพื น,ไม๎กวาด,ไม๎ปัดขนไก,ํฟองน ํา,เกลือ,น ําตาลทราย,รสดี,

เต๎าเจี ยว,ซอสปรุงรส,กะปิ,น ํายาล๎างจาน,ผ๎าเช็ดมือ,น ํามันหอย
2,632.00          

ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร์ถูก ร๎านบอสซุปเปอร์ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
606/63 19/08/63

607 กระดาษดับเบิ ลเอ,แล็คซีน 2,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านวนิัย ร๎านวนิัย

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
607/63 19/08/63

608 สีผสมอาหาร,กลิ นผสมอาหาร,แป้งสาลี,ผงฟ,ูยีสต์ 385.00            
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านบอสซุปเปอร์ถูก ร๎านบอสซุปเปอร์ถูก

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
608/63 20/08/63

609 กระดาษดับเบิ ลเอ 2,300.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974 หจก.วทิยาภณัฑ์ 1974

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
609/63 20/08/63

610
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
610/63 20/08/63

611 เครื องปร๊ินเตอร์ Canon MP287 2,590.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
611/63 21/08/63

612
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
612/63 21/08/63

613
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
613/63 21/08/63

614
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
614/63 24/08/63

615
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
615/63 24/08/63

616
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
616/63 24/08/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือนสิงหาคม

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกสรุป

เลขทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วัน/เดือน/ปสีัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

617
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
617/63 25/08/63

618
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
618/63 25/08/63

619
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
619/63 25/08/63

620 ต๎ูเย็นฮิตาชิ 10.5 คิว รํุน R.H300PA 9,000.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบ ร๎านเจ๏เล๊ียบ

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
620/63 26/08/63

621 เตาแก๏สพร๎อมถัง 9,400.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์ ร๎านเจ๏เล๊ียบเฟอร์นิเจอร์

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
621/63 26/08/63

622
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
622/63 26/08/63

623 เตาอบ,เครื องผสมอาหาร 5,800.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง หจก.สุชินพานิช หจก.สุชินพานิช 

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
623/63 27/08/63

624
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
624/63 27/08/63

625
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
625/63 27/08/63

626 Switching Hub 16 Post TP-Link,เครื องสํารองไฟ 3,090.00          
ตามราคา

ท๎องตลาด
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด บริษทั แอดไวซ์ ลาดยาว จํากัด

มีความสะดวก รวดเร็ว 

ราคาต ําสุด
626/63 28/08/63

ลงชื อ.............................................................เจ๎าหน๎าที ลงชื อ.............................................................หัวหน๎าเจ๎าหน๎าที 

                      (นางสาวญาณิดา  สร๎อยสุวรรณ์)     (นางสาวหทัยรัตน์  โพธิม์ํวง)

- ทราบ

ลงชื อ........................................................................

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ)

ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม
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