
ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 งานนักศึกษาวิชาทหาร 5,100 5,100 / นายสมพงษ ดําสุข  5,100 นายสมพงษ ดําสุข 

ราคา 5,100 บาท

ราคาต่ําสุด 28-ต.ค.-62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ 2562

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจาง

ผูเสนอราคา
ราคาที่

เสนอ



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 งานสื่อเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและสารสนเทศ

11,660 11,660 / บริษัท อะโพจี เวิรลดไวด จํากัด 11,660 บริษัท อะโพจี เวิรลดไวด 

จํากัด ราคา 11,660 บาท

ราคาต่ําสุด 3-พ.ย.-62

2 วัสดุงานบานงานครัว 340 340 / รานลักษสอง 340 รานลักษสอง

ราคา 340 บาท
ราคาต่ําสุด 8-พ.ย.-62

3 เขาเลมพรอมถายเอกสาร 485 485 / ราน A A COPPY 485 ราน A A COPPY

ราคา 485 บาท
ราคาต่ําสุด 8-พ.ย.-62

4 ปรับปรุงซอมแซม 2,900 2,900 / นายธนกฤต บุตรธรรม 2,900 นายธนกฤต บุตรธรรม

ราคา 2,900 บาท
ราคาต่ําสุด 8-พ.ย.-62

5 ปรับปรุงภูมิทัศน 2,500 2,500 / นายสนิท  อินทะกะ 2,500 นายสนิท  อินทะกะ

 ราคา 2,500 บาท
ราคาต่ําสุด 8-พ.ย.-62

6 งานวิชาการ 14,400 14,400 / นายสมพงษ ดําสุข  14,400 นายสมพงษ ดําสุข  ราคาต่ําสุด 15-พ.ย.-62

7 ปรับปรุงภูมิทัศน 2,500 2,500 / นายสนิท  อินทะกะ 2,500 นายสนิท  อินทะกะ

ราคา 2,500 บาท
ราคาต่ําสุด 20-พ.ย.-62

8 ตัดหญาบริเวณโรงเรียน 4,500 4,500 / นายสนิท  อินทะกะ 4,500 นายสนิท  อินทะกะ

ราคา 4,500 บาท
ราคาต่ําสุด 22-พ.ย.-62

บ.นอรทเกทคอมพิวเตอรเซลล บ.นอรทเกทคอมพิวเตอรเซลล

แอนดเซอรวิส จํากัด แอนดเซอรวิส จํากัด

ราคา 4,100 บาท

10 งานบริหารงานบุคคล 8,318 8,318 / บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอร มอลล 8,318 บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอร 

มอลล จํากัด ราคา 8,318 บาท
ราคาต่ําสุด 25-พ.ย.-62

11 งานทะเบียนและวัดผล 62,500 62,500 / หางหุนสวนจํากัด ศึกษาภัณฑ

พาณิชย พิษณุโลก
62,500 หางหุนสวนจํากัด ศึกษา

ภัณฑพาณิชย พิษณุโลก 

ราคา 62,500 บาท

ราคาต่ําสุด 25-พ.ย.-62

12 งานนักศึกษาวิชาทหาร 8,500 8,500 / นายสมพงษ ดําสุข  8,500 นายสมพงษ ดําสุข  

ราคา 8,500 บาท

ราคาต่ําสุด 25-พ.ย.-62

23-พ.ย.-624,1004,100ซอมกลองวงจรปด9 /4,100 ราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2562

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจาง

ผูเสนอราคา
ราคาที่

เสนอ



13 งานสื่อเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและ

สารสนเทศ

6,900 6,900 / บริษัท นอรธ เกท คอมพิวเตอร 

เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 
6,900 บริษัท นอรธเกทคอมพิวเตอร 

เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด  

ราคา 6,900 บาท

ราคาต่ําสุด 27-พ.ย.-62

14 ปายไวนิล 670 670 / รานชางแมม แอดเวอรไทยซิ่ง 670 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 670 บาท
ราคาต่ําสุด 28-พ.ย.-62

15 จางเหมารถยนต 1,800 1,800 / นายสมพงศ ดําสุข 1,800 นายสมพงศ ดําสุข

ราคา 1,800 บาท
ราคาต่ําสุด 29-พ.ย.-62

16 ซอมมอเตอรปมลม 2,600 2,600 / นายเฉลิม บางสาลี 2,600 นายเฉลิม บางสาลี

ราคา 2,600 บาท
ราคาต่ําสุด 29-พ.ย.-62

17 ถายเอกสารเขาเลม 480 480 / รานสุขุมาภรณ ซีร็อก 480 รานสุขุมาภรณ ซีร็อก

ราคา 480 บาท
ราคาต่ําสุด 29-พ.ย.-62

18 จางเหมารถยนต 3,600 3,600 / นายสมพงศ ดําสุข 3,600 นายสมพงศ ดําสุข

ราคา 3,600 บาท
ราคาต่ําสุด 29-พ.ย.-62

19 ปายไวนิล 1,910 1,910 / รานชางแมม แอดเวอรไทยซิ่ง 1,910 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 1,910 บาท
ราคาต่ําสุด 29-พ.ย.-62

20 งานอาคารสถานที่ 5,600 5,600 / รานณัฐณิชา 5,600 รานณัฐณิชา ราคา 5,600 บาท ราคาต่ําสุด 29-พ.ย.-62



ลําดับ
วงเงนทจะ

ซื้อ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ปายไวนิล 700 700 / รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง 700 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 700 บาท

ราคาต่ําสุด 3-ธ.ค.-62

2 เขาเลมเอกสาร 180 180 / รานเอกกอบป 180 รานเอกกอบป

ราคา 180 บาท

ราคาต่ําสุด 4-ธ.ค.-62

3 วัสดุสํานักงาน 3,031 3,031 / บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด 3,031 บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด

ราคา3,031บาท

ราคาต่ําสุด 9-ธ.ค.-62

4 ปรับปรุงภูมิทัศน 4,500 4,500 / นายสนิท  อินทะกะ 4,500 นายสนิท  อินทะกะ

ราคา 4,500 บาท

ราคาต่ําสุด 9-ธ.ค.-62

5 ปายไวนิล 500 500 / รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง 500 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 500 บาท

ราคาต่ําสุด 9-ธ.ค.-62

6 วิทยากร 3,600 3,600 นางสุดารัตน ศิริพงษ 3,600 นางสุดารัตน ศิริพงษ

ราคา 3,600 บาท

ราคาต่ําสุด 9-ธ.ค.-62

7 วัสดุงานบานละงานครัว 687 687 / บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด 687 บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด

ราคา 687 บาท
ราคาต่ําสุด 9-ธ.ค.-62

8 วัสดุงานบานละงานครัว 850 850 / รานภูษาทิพ 850 รานภูษาทิพ

ราคา 850 บาท

ราคาต่ําสุด 11-ธ.ค.-62

9 วิทยากร 2,400 2,400 / นางสาวศิริลักษณ แคนอย 2,400 นางสาวศิริลักษณ แคนอย

ราคา 2,400 บาท

ราคาต่ําสุด 11-ธ.ค.-62

10 งานสื่อเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและ

สารสนเทศ

5,480 5,480 / บริษัท แอดไวซ บางระกํา จํากัด  5,480 บริษัท แอดไวซ บางระกํา จํากัด

ราคา 5,480 บาท 

ราคาต่ําสุด 11-ธ.ค.-62

11 งานแหลงเรียนรู 36,000 36,000 / นายปยะวัฒน ปราณันตธนภู 36,000 นายปยะวัฒน ปราณันตธนภู

ราคา 36,000 บาท

ราคาต่ําสุด 14-ธ.ค.-62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ 2562

วิธีซื้อหรือจาง ราคาที่

เสนอ
ผูเสนอราคาราคากลางงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง



12 งานแหลงเรียนรู 5,000 5,000 / นายสุวรรณ สมเนตร   5,000 นายสุวรรณ สมเนตร 

ราคา 5,000 บาท 

ราคาต่ําสุด 14-ธ.ค.-62

13 งานแหลงเรียนรู 9,200 9,200 / นางกรองแกว สินคง 9,200 นางกรองแกว สินคง

ราคา 32,000 บาท

ราคาต่ําสุด 15-ธ.ค.-62

14 งานแหลงเรียนรู 32,000 32,000 / นายนพดล กองดี  32,000 นายนพดล กองดี 

ราคา 16,762 บาท

ราคาต่ําสุด 16-ธ.ค.-62

15 จางเหมารถยนต 2,500 2,500 / นายสมพงษ  ดําสุข 2,500 นายสมพงษ  ดําสุข

ราคา 2,500 บาท

ราคาต่ําสุด 16-ธ.ค.-62

16 สาระการเรียนรู

การงานอาชีพ

16,762 16,762 / บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาช 16,762 บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด (มหาชน) 

ราคา 36,000 บาท

ราคาต่ําสุด 17-ธ.ค.-62

17 งานแหลงเรียนรู 36,000 36,000 / นายณัฐทพงศ  ปราณันตธนภู 36,000 นายณัฐทพงศ ปราณันตธนภู

ราคา 5,350 บาท

ราคาต่ําสุด 21-ธ.ค.-62

18 งานแหลงเรียนรู 5,350 5,350 / นางกรองแกว สินคง 5,350 นางกรองแกว สินคง

ราคา 5,000 บาท

ราคาต่ําสุด 21-ธ.ค.-62

19 งานแหลงเรียนรู 5,000 5,000 / นายสุวรรณ สมเนตร   5,000 นายสุวรรณ สมเนตร

ราคา 12,000 บาท  

ราคาต่ําสุด 21-ธ.ค.-62

20 งานวิชาการ 12,000 12,000 / นายสมพงษ ดําสุข  12,000 นายสมพงษ ดําสุข 

ราคา 12,000 บาท

ราคาต่ําสุด 23-ธ.ค.-62

21 ซอมคอมพิวเตอร 300 300 / รานเจ เจ ปริ้นเตอร เซอรวิส พิษณุโลก 300 รานเจ เจ ปริ้นเตอร เซอรวิส 

พิษณุโลก

ราคา 300 บาท

ราคาต่ําสุด 27-ธ.ค.-62

22 สาระการเรียนรู

การงานอาชีพ

6,400 6,400 / รานพัฒนาวิทยุ 6,400 รานพัฒนาวิทยุ

ราคา 6,400 บาท

ราคาต่ําสุด 27-ธ.ค.-62



ลําดับ
วงเงนทจะ

ซื้อ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 สาระการเรียนรูการงานอา 7,000 7,000 / รานไทยปราณีต 7,000 รานไทยปราณีต 

ราคา 7,000 บาท

ราคาต่ําสุด 2-ม.ค.-63

2 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 5,280 5,280 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 5,280 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 5,280 บาท

ราคาต่ําสุด 2-ม.ค.-63

3 งานแหลงเรียนรู 8,800 8,800 / นางพิมพา เผาคนชม 8,800 นางพิมพา เผาคนชม

ราคา 8,800 บาท

ราคาต่ําสุด 5-ม.ค.-63

4 งานแหลงเรียนรู 48,000 48,000 / นายนพดล กองดี  48,000 นายนพดล กองดี  

ราคา 48,000 บาท

ราคาต่ําสุด 5-ม.ค.-63

5 วัสดุสํานักงาน 5,398 5,398 / บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด 5,398 บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด

ราคา 5,398 บาท

ราคาต่ําสุด 9-ม.ค.-63

6 วัสดุงานบานละงานครัว 145 145 / รานสิริโชค1 145 รานสิริโชค 1

ราคา 145 บาท

ราคาต่ําสุด 9-ม.ค.-63

7 ปายไวนิล 730 730 / รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง 730 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 730 บาท

ราคาต่ําสุด 10-ม.ค.-63

8 อาหารวาง 4,365 4,365 / นางสาวชิดชนก ทองมาลัย 4,365 นางสาวชิดชนก ทองมาลัย

ราคา 4,365 บาท

ราคาต่ําสุด 10-ม.ค.-63

9 วัสดุคอมพิวเตอร 3,400 3,400 / รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส พิษณุโลก 3,400 รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส

 พิษณุโลก

ราคา 3,400 บาท

ราคาต่ําสุด 13-ม.ค.-63

10 วัสดุเชื้อเพลิง 500 500 / บริษัทซัสโก จํากัด มหาชน 500 บริษัทซัสโก จํากัด มหาชน

ราคา 500 บาท

ราคาต่ําสุด 15-ม.ค.-63

11 งานแนะแนว 7,000 7,000 / นายศุภะชัย  อัตถาเวช 7,000 นายศุภะชัย  อัตถาเวช

ราคา 7,000 บาท

ราคาต่ําสุด 20-ม.ค.-63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ 2563

วิธีซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง ผูเสนอราคา

ราคาที่

เสนอ



12 งานทะเบียนและวัดผล 21,520 21,520 / เจ เจ ปริ้นเตอร เซอรวิส พิษณุโลก 21,520 เจ เจ ปริ้นเตอร เซอรวิส 

พิษณุโลก

ราคา 21,520 บาท

ราคาต่ําสุด 22-ม.ค.-63

13 งานลูกเสือ ยุวกาชาด 20,000 20,000 / นายสมพงษ ดําสุข 20,000 นายสมพงษ ดําสุข

ราคา 20,000 บาท

ราคาต่ําสุด 24-ม.ค.-63

14 งานลูกเสือ ยุวกาชาด 38,000 38,000 / วาที่รอยตรีไมตรี สายโกสุม 38,000 วาที่รอยตรีไมตรี สายโกสุม

ราคา 38,000 บาท

ราคาต่ําสุด 24-ม.ค.-63

15 งานลูกเสือ ยุวกาชาด 82,930 82,930 / หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

คายกรมหลวงชุมพรเขตรอุดม

ศักดิ์

82,930 หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

คายกรมหลวงชุมพรเขตร

อุดมศักดิ์

ราคา 82,930  บาท

ราคาต่ําสุด 25-ม.ค.-63

16 งานลูกเสือ ยุวกาชาด 140,000 140,000 / นายปยะวัฒน ปราณันตธนภู 140,000 นายปยะวัฒน ปราณันตธนภู

ราคา 140,000 บาท

ราคาต่ําสุด 25-ม.ค.-63

17 จางเหมารถตู 2,500 2,500 / นายสมพงษ ดําสุช 2,500 นายสมพงษ ดําสุช

ราคา 2,500 บาท

ราคาต่ําสุด 27-ม.ค.-63

18 จางเหมารถตู 600 600 / นายนรงคฤทธิ์ หลวงศรีราษฎร 600 นายนรงคฤทธิ์ หลวงศรี

ราษฎร

ราคา 600 บาท

ราคาต่ําสุด 27-ม.ค.-63

19 งานแนะแนว 20,400 20,400 / นางสาวศรี ชาวสวน  20,400 นางสาวศรี ชาวสวน

ราคา 20,400 บาท 

ราคาต่ําสุด 31-ม.ค.-63

20 งานแนะแนว 15,000 15,000 / นายสมพงษ ดําสุข  15,000 นายสมพงษ ดําสุข 

ราคา 15,000 บาท

ราคาต่ําสุด 31-ม.ค.-63



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 เชาพื้นที่เว็บไซด 2,140 2,140 / บริษัทเว็บ เซอรวิส จํากัด 2,140 บริษัทเว็บ เซอรวิส จํากัด

ราคา 2,140 บาท
ราคาต่ําสุด 6-ก.พ.-63

2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยา 9,000 9,000 / นายณัฐ นกศรี 9,000 นายณัฐ นกศรี

ราคา 9,000 บาท
ราคาต่ําสุด 9-ก.พ.-63

3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยา 24,600 24,600 / นางยุพิณ บัวเทพ 24,600 นางยุพิณ บัวเทพ

ราคา 24,600 บาท
ราคาต่ําสุด 9-ก.พ.-63

4 วัสดุสํานักงาน 9,263 9,263 / บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด 9,263 บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด

ราคา 9,263 บาท
ราคาต่ําสุด 11-ก.พ.-63

5 วัสดุสํานักงาน 3,165 3,165 / รานสิริโชค1 3,165 รานสิริโชค1

ราคา 3,165 บาท
ราคาต่ําสุด 11-ก.พ.-63

6 วัสดุสํานักงาน 65 65 / รานหน่ําฮั่วหลีวัสดุ 65 รานหน่ําฮั่วหลีวัสดุ

ราคา 65 บาท
ราคาต่ําสุด 11-ก.พ.-63

7 วัสดุสํานักงาน 120 120 / บ.เต็งหนามคอนกรีต จํากัด 120 บ.เต็งหนามคอนกรีต จํากัด

ราคา 120 บาท
ราคาต่ําสุด 11-ก.พ.-63

8 ซอมคอมพิวเตอร 3,300 3,300 / รานเจ เจปริ้นเตอร 

เซอรวิส พิษณุโลก
3,300 รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส 

พิษณุโลก

ราคา 3,300 บาท

ราคาต่ําสุด 11-ก.พ.-63

9 ปายไวนิล 2,530 2,530 / รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง 2,530 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 2,530 บาท
ราคาต่ําสุด 11-ก.พ.-63

10 ไวนิลเลือกตั้งสภา 2,000 2,000 / รานไทยมีเดีย 2,000 รานไทยมีเดีย

ราคา 2,000 บาท
ราคาต่ําสุด 12-ก.พ.-63

11 วัสดุงานบานละงานครัว 267 267 / รานเกาบาท 267 รานเกาบาท

ราคา 267 บาท
ราคาต่ําสุด 13-ก.พ.-63

12 วัสดุกอสราง 16,331 16,331 / รานหน่ําฮั่วหลีวัสดุ 16,331 รานหน่ําฮั่วหลีวัสดุ

ราคา 16,331 บาท
ราคาต่ําสุด 13-ก.พ.-63

13 งานแนะแนว 7,500 7,500 / นางสาวปยธิดา กรุณามิตร 7,500 นางสาวปยธิดา กรุณามิตร

ราคา 11,500 บาท
ราคาต่ําสุด 14-ก.พ.-63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1-29 กุมภาพันธ พ.ศ 2563

วิธีซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ผูเสนอราคาราคากลาง

ราคาที่

เสนอ



14 งานอาคารสถานที่ 11,500 11,500 / นายรุง อินทรหมี 11,500 นายรุง อินทรหมี

ราคา 15,430 บาท
ราคาต่ําสุด 14-ก.พ.-63

15 วัสดุกอสราง 975 975 / ราน ก.โลหะกิจ 975 ราน ก.โลหะกิจ ราคา 975 บาท ราคาต่ําสุด 14-ก.พ.-63

16 วัสดุกอสราง 995 995 / บ.เต็งหนามคอนกรีต จํากัด 995 บ.เต็งหนามคอนกรีต จํากัด

ราคา 995 บาท
ราคาต่ําสุด 14-ก.พ.-63

17 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 510 510 / รานพัฒนาวิทยุ 510 รานพัฒนาวิทยุ

ราคา 510 บาท
ราคาต่ําสุด 14-ก.พ.-63

18 วัสดุวิทยาศาสตร 1,250 1,250 / บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด 1,250 บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด

ราคา 1250 บาท
ราคาต่ําสุด 14-ก.พ.-63

19 อุปกรณเครื่อปน 4,915 4,915 / นายวินัย ทองทา 4,915 นายวินัย ทองทา

ราคา 4915 บาท
ราคาต่ําสุด 14-ก.พ.-63

20 เขาเลมเอกสาร 315 315 / รานเอกกอบป 315 รานเอกกอบป

ราคา 315 บาท
ราคาต่ําสุด 17-ก.พ.-63

21 วัสดุคอมพิวเตอร 11,702 11,702 / รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส พิษณุโลก 11,702 รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส 

พิษณุโลก

ราคา 11,702 บาท

ราคาต่ําสุด 18-ก.พ.-63

22 ถานอัลคาไลน 1,090 1,090 / บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด 1,090 บ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม

 จํากัด

ราคา 1,090 บาท

ราคาต่ําสุด 18-ก.พ.-63

23 วัสดุการเรียนการสอน 1,010 1,010 / รานสิริโชค1 1,010 รานสิริโชค1

ราคา 1,010 บาท
ราคาต่ําสุด 18-ก.พ.-63

24 งานสื่อเทคโนโลยีทางการ  15,430 15,430 / เจ เจ ปริ้นเตอร 

เซอรวิส พิษณุโลก

15,430 เจ เจ ปริ้นเตอร 

เซอรวิส พิษณุโลก 

ราคา 15,430 บาท

ราคาต่ําสุด 21-ก.พ.-63

25 งานทะเบียนและวัดผล 6,270 6,270 / เจ เจ ปริ้นเตอร 

เซอรวิส พิษณุโลก

6,270 เจ เจ ปริ้นเตอร 

เซอรวิส พิษณุโลก 

ราคา 6,270 บาท

ราคาต่ําสุด 21-ก.พ.-63

26 งานแนะแนว 15,990 15,990 / เจ เจ ปริ้นเตอร 

เซอรวิส พิษณุโลก

15,990 เจ เจ ปริ้นเตอร 

เซอรวิส พิษณุโลก 

ราคา 15,990 บาท

ราคาต่ําสุด 21-ก.พ.-63

27 วัสดุการเรียนการสอน 5,307 5,307 / บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด 5,307 บริษัทชอชัยพฤษ จํากัด

ราคา 5,307 บาท
ราคาต่ําสุด 24-ก.พ.-63



28 วัสดุการเรียนการสอน 4,960 4,960 / รานฮั่วเซงหลี 4,960 รานฮั่วเซงหลี

ราคา 4,960 บาท
ราคาต่ําสุด 24-ก.พ.-63

29 งานอาคารสถานที่ 235,000 235,000 / นายทรงยศ  สัจจะวัฒนากิจ 235,000 นายทรงยศ  สัจจะวัฒนากิจ

ราคา 235,000 บาท
ราคาต่ําสุด 25-ก.พ.-63

30 งานแนะแนว 15,000 15,000 / นางสาวศรี ชาวสวน  15,000 นางสาวศรี ชาวสวน 

ราคา 15,000 บาท
ราคาต่ําสุด 28-ก.พ.-63



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 งานอาคารสถานที่ 9,554 9,554 / บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอร มอลล 9,554 บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอร 

มอลล จํากัด

ราคา 9,554 บาท

ราคาต่ําสุด 3-ม.ีค.-62

2 วัสดุงานบานและงานครัว 1,407 1,407 / รานฟนลี่แลนด 1,407 รานฟนลี่แลนด

ราคา 1,407 บาท
ราคาต่ําสุด 6-ม.ีค.-63

3 วัสดุงานบานและงานครัว 1,875 1,875 / รานจินตเภสัช 1,875 รานจินตเภสัช

ราคา 1,875 บาท
ราคาต่ําสุด 9-ม.ีค.-63

4 วัสดุงานบานและงานครัว 3,150 3,150 / รานเฟริส เฟรม 3,150 รานเฟริส เฟรม

ราคา 3,150 บาท
ราคาต่ําสุด 17-ม.ีค.-63

5 วัสดุงานบานและงานครัว 390 390 / บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด 390 บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 390 บาท
ราคาต่ําสุด 17-ม.ีค.-63

6 ซอมโนตบุค 800 800 / รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส 

พิษณุโลก
800 รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส 

พิษณุโลก

ราคา 800 บาท

ราคาต่ําสุด 17-ม.ีค.-63

7 งานอาคารสถานที่ 346,000 346,000 / นายประสิทธิ์  ปติโน 346,000 นายประสิทธิ์  ปติโน

ราคา 346,000 บาท
ราคาต่ําสุด 17-ม.ีค.-63

8 งานอาคารสถานที่ 28,948 28,948 / รานหน่ํา หลีฮวด 28,948 รานหน่ํา หลีฮวด

ราคา 28,948 บาท
ราคาต่ําสุด 18-ม.ีค.-63

9 งานอาคารสถานที่ 15,515 15,515 / หางหุนสวนจํากัด บางกระทุม เม   15,515 หางหุนสวนจํากัด บางกระทุม 

เมทัลชีท (สํานักงานใหญ) 

ราคา 15,515 บาท

ราคาต่ําสุด 18-ม.ีค.-63

10 งานอาคารสถานที่ 16,430 16,430 / รานหน่ํา หลีฮวด 16,430 รานหน่ํา หลีฮวด

ราคา 16,430 บาท
ราคาต่ําสุด 19-ม.ีค.-63

11 งานโภชนาการ          12,000 12,000 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 12,000 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 12,000 บาท
ราคาต่ําสุด 19-ม.ีค.-63

วิธีซื้อหรือจางงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ 2563
ราคากลาง



12 กลุมสาระการเรียนรูคณิต 8,982 8,982 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 8,982 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 8982บาท
ราคาต่ําสุด 19-ม.ีค.-63

13 งานทะเบียนและวัดผล 60,990 60,990 / บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 60,990 บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 60,990 บาท
ราคาต่ําสุด 19-ม.ีค.-63

14 งานทะเบียนและวัดผล 6,099 6,099 / บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 6,099 บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 6,099 บาท
ราคาต่ําสุด 19-ม.ีค.-63

15 งานทะเบียนและวัดผล 5,153 5,153 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 5,153 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 5,153 บาท
ราคาต่ําสุด 19-ม.ีค.-63

16 กลุมสาระการเรียนรูภาษ 5,153 5,153 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 5,153 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

 ราคา 5,153 บาท
ราคาต่ําสุด 20-ม.ีค.-63

17 งานทะเบียนและวัดผล 5,680 5,680 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 5,680 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 5,680 บาท
ราคาต่ําสุด 20-ม.ีค.-63

18 งานทะเบียนและวัดผล 15,155 15,155 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 15,155 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 15,155 บาท
ราคาต่ําสุด 20-ม.ีค.-63

19 กลุมสาระการเรียนรูภาษ 6,023 6,023 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 6,023 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 6,023 บาท
ราคาต่ําสุด 21-ม.ีค.-63

20 ซักรีดผามาน 4,500 4,500 / บ. เอส แอล โฮมเซอรวิส จํากัด 4,500 บ. เอส แอล โฮมเซอรวิส จํากัด

ราคา 4,500 บาท
ราคาต่ําสุด 20-ม.ีค.-63

21 วัสดุกอสราง 8,497 8,497 / รานหน่ําฮั่วหลีวัสดุ 8,497 รานหน่ําฮั่วหลีวัสดุ

ราคา 8,497 บาท
ราคาต่ําสุด 23-ม.ีค.-63

22 วัสดุกอสราง 2,700 2,700 / รานก.โลหะกิจ 2,700 รานก.โลหะกิจ

ราคา 2,700 บาท
ราคาต่ําสุด 25-ม.ีค.-63

23 งานอาคารสถานที่ 225,000 225,000 / นายทรงยศ  สัจจะวัฒนากิจ 225,000 นายทรงยศ  สัจจะวัฒนากิจ 

ราคา 225,000 บาท
ราคาต่ําสุด 25-ม.ีค.-63

24 ซอมประตูหองโสตฯ 600 600 / นายศุภวัฒน ดวงบานยาง 600 นายศุภวัฒน ดวงบานยาง

ราคา 600 บาท
ราคาต่ําสุด 26-ม.ีค.-63

25 วัสดุการเรียนการสอน 1,150 1,150 / บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด 1,150 บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 1,150 บาท
ราคาต่ําสุด 27-ม.ีค.-63



26 กลุมสาระการเรียนรูสังคม 6,825 6,825 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 6,825 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 225,000 บาท
ราคาต่ําสุด 27-ม.ีค.-63

27 วัสดุคอมพิวเตอร 640 640 / บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด 640 บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 640 บาท
ราคาต่ําสุด 30-ม.ีค.-63

28 วัสดุสํานักงาน 2,330 2,330 / บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด 2,330 บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 2,330 บาท
ราคาต่ําสุด 30-ม.ีค.-63

29 งานสื่อเทคโนโลยีทางการ  61,400 61,400 / บริษัท เคพีซิสเต็มแอนดเน็ตเวิรก  61,400 บริษัท เคพีซิสเต็มแอนด

เน็ตเวิรก

 จํากัด  ราคา 61,400 บาท

ราคาต่ําสุด 31-ม.ีค.-63



ลําดับ
วงเงนทจะ

ซื้อ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซอมเครื่องปรับอากาศ 2,500 2,500 / รานเบิรดดาวเทียม แอนดเซอรวิส 2,500 รานเบิรดดาวเทียม 

แอนดเซอรวิส

ราคา 2,500 บาท

ราคาต่ําสุด 27-เม.ย.-63

2 งานสื่อเทคโนโลยีทางการ  352,000 352,000 / บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากั  352,000 บริษัท เอส.เค. โอเอ 

เซ็นเตอร จํากัด 

ราคา 352,000 บาท

ราคาต่ําสุด 28-เม.ย.-63

3 โดเมนเนม brs.ac.th 1,605 1,605 / บริษัท ท.ีเอช.นิค.จํากัด 1,605 บริษัท ท.ีเอช.นิค.จํากัด

ราคา 1,605 บาท

ราคาต่ําสุด 30-เม.ย.-63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ 2563

วิธีซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง ผูเสนอราคา

ราคาที่

เสนอ



ลําดับ
วงเงนทจะ

ซื้อ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 งานวิชาการ 696,955 696,955 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 696,955 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 693,955 บาท

ราคาต่ําสุด 9-พ.ค.-63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1-30 พฤษภาคม พ.ศ 2563

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจาง

ผูเสนอราคา
ราคาที่

เสนอ



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุการเกษตร 1,100 1,100 / รานส. เจริญสมศักดิ์ 1,100 รานส. เจริญสมศักดิ์

ราคา 1,100 บาท
ราคาต่ําสุด 5-ม.ิย.-63

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,300 13,300 / บ.กอบชัยบางระกําปโตเลียมจํากัด 13,300 บ.กอบชัยบางระกําปโตเลียม

จํากัด

ราคา 13,300 บาท

ราคาต่ําสุด 13-ม.ิย.-63

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,200 2,200 / หจก.บางระกําเตียฮะบริการ 2,200 หจก.บางระกําเตียฮะบริการ

ราคา 2,200 บาท
ราคาต่ําสุด 13-ม.ิย.-63

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,260 2,260 / บ.ศรีสุธาออยย 2,260 บ.ศรีสุธาออยย

ราคา 2,260 บาท
ราคาต่ําสุด 16-ม.ิย.-63

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,500 1,500 / บริษัทซัสโก จํากัด มหาชน 1,500 บริษัทซัสโก จํากัด มหาชน

ราคา 1,500 บาท
ราคาต่ําสุด 16-ม.ิย.-63

6 ซอมเครื่องปรับอากาศ 3,500 3,500 / รานชินลาภแอร 3,500 รานชินลาภแอร

ราคา 3,500 บาท
ราคาต่ําสุด 18-ม.ิย.-63

7 ซอมเครื่องปรับอากาศ 1,600 1,600 / รานเบิรดดาวเทียม แอนดเซอรวิส 1,600 รานเบิรดดาวเทียม แอนด

เซอรวิส

ราคา 1,600 บาท

ราคาต่ําสุด 18-ม.ิย.-63

8 อาหารกลางวัน 1,740 1,740 / นายศิริญญา บุญกอ 1,740 นายศิริญญา บุญกอ

ราคา 1,740 บาท
ราคาต่ําสุด 19-ม.ิย.-00

9 วัสดุยานพาหนะและฃนสง 400 400 / รานเจริญสุขการยาง 400 รานเจริญสุขการยาง

ราคา 400 บาท
ราคาต่ําสุด 19-ม.ิย.-00

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,360 1,360 / หจก. เอส ซี เศอรวิส 49 สาขา1 1,360 หจก. เอส ซี เศอรวิส 49 สาขา1

ราคา 1,360 บาท
ราคาต่ําสุด 19-ม.ิย.-63

11 อาหารวาง 1,740 1,740 / นางหนึ่งฤทัย ชื่นใจดี 1,740 นางหนึ่งฤทัย ชื่นใจดี

ราคา 1740 บาท
ราคาต่ําสุด 22-ม.ิย.-00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ 2563
วิธีซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง ผูเสนอราคา
ราคาที่

เสนอ



12 วัสดุคอมพิวเตอร 6,510 6,510 / รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส พิษณุโลก 6,510 รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส 

พิษณุโลก

ราคา 6,510 บาท

ราคาต่ําสุด 22-ม.ิย.-00

13 วัสดุสํานักงาน 7,214 7,214 / บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด 7,214 บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 7,214 บาท
ราคาต่ําสุด 23-ม.ิย.-00

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,200 3,200 / หจก.สุริวงศ ปโตเลียม 3,200 หจก.สุริวงศ ปโตเลียม

ราคา 3,200 บาท
ราคาต่ําสุด 23-ม.ิย.-63

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,560 1,560 / หจก.พิษณุโลกพลังงาน 1,560 หจก.พิษณุโลกพลังงาน

ราคา 1,560 บาท
ราคาต่ําสุด 23-ม.ิย.-63

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 700 700 / บ.ศุภสิริปโตเลียมจํากัด 700 บ.ศุภสิริปโตเลียมจํากัด

ราคา 700 บาท
ราคาต่ําสุด 24-ม.ิย.-63

17 ปายไวนิล 450 450 / รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง 450 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 450 บาท
ราคาต่ําสุด 25-ม.ิย.-63

18 ถายเอกสาร 705 705 / ราน A A COPPY 705 ราน A A COPPY

ราคา 705 บาท
ราคาต่ําสุด 25-ม.ิย.-63

19 น้ําแข็ง 280 280 / รานมารวยพานิช 280 รานมารวยพานิช

ราคา 280 บาท
ราคาต่ําสุด 26-ม.ิย.-63

20 น้ําแกว 1,100 1,100 / รานบุญทวีทรัพย 1,100 รานบุญทวีทรัพย

ราคา 1,100 บาท
ราคาต่ําสุด 26-ม.ิย.-63

21 วัสดุกอสราง 709 709 / บ.โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัดมหาชน 709 บ.โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด

มหาชน

ราคา 709 บาท

ราคาต่ําสุด 28-ม.ิย.-63

22 งานสื่อเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและสารสนเทศ

48,000 48,000 / รานชินลาภแอร 48,000 รานชินลาภแอร 

ราคา 48,000 บาท

ราคาต่ําสุด 8-ม.ิย.-63

23 งานอาคารสถานที่ 7,500 7,500 / นายรุง อินทรหมี 7,500 นายรุง อินทรหมี

ราคา 7,500 บาท

ราคาต่ําสุด 10-ม.ิย.-63

24 งานบริหารสินทรัพยย 7,950 7,950 / บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด 7,950 บริษัท ชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 7,950 บาท

ราคาต่ําสุด 12-ม.ิย.-63

25 งานอนามัย 6,750 6,750 รานจินตเภสัช 6,750 รานจินตเภสัช 

ราคา 6,750 บาท

ราคาต่ําสุด 15-ม.ิย.-63



26 งานประกันการศึกษา 25,000 25,000 / บริษัท ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรค 

จํากัด

25,000 บริษัท ไฟรคอมแอนด

เน็ตเวิรค 

จํากัด ราคา 25,000 บาท

ราคาต่ําสุด 30-ม.ิย.-63



ลําดับ
วงเงนทจะ

ซื้อ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ตรายาง 1,050 1,050 / รานมีชัย 1,050 รานมีชัย

ราคา 1,050 บาท
ราคาต่ําสุด 1-ก.ค.-63

2 วัสดุสํานักงาน 900 900 / รานสิริโชค 1 900 รานสิริโชค 1

ราคา 900 บาท
ราคาต่ําสุด 3-ก.ค.-63

3 วัสดุคอมพิวเตอร 7,950 7,950 / รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส พิษณุโลก 7,950 รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส 

พิษณุโลก  ราคา 7,950 บาท
ราคาต่ําสุด 3-ก.ค.-63

4 ปายไวนิล 1,200 1,200 / รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง 1,200 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 1,200 บาท
ราคาต่ําสุด 8-ก.ค.-63

5 ตัดหญาบริเวณโรงเรียน 2,400 2,400 / นายรุง  อินทรหมี 2,400 นายรุง  อินทรหมี

ราคา 2,400 บาท
ราคาต่ําสุด 8-ก.ค.-63

6 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 5,000 / รานอิเล็คทริค พาวเวอรบางระกํา 5,000 รานอิเล็คทริค พาวเวอรบางระกํา

ราคา 5,000 บาท
ราคาต่ําสุด 9-ก.ค.-63

7 วัสดุคอมพิวเตอร 1,200 1,200 / บ.นอรทเกทคอมพิวเตอรเซลล 1,200 บ.นอรทเกทคอมพิวเตอรเซลล

ราคา 1,200 บาท
ราคาต่ําสุด 9-ก.ค.-63

งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึ  41,500 41,500 / บริษัท นอรธ เกท คอมพิวเตอร เซ      41,500 บริษัท นอรธ เกท คอมพิวเตอร 

เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด ราคา

 41,500 บาท 

ราคาต่ําสุด 9-ก.ค.-63

งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึ  219,800 219,800 / บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จําก  219,800 บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร 

จํากัดราคา 219,800 บาท
ราคาต่ําสุด 10-ก.ค.-63

8 วัสดุกอสราง 1,760 1,760 / บ.โกลบอลเฮาทจํากัด มหาชน 1,760 บ.โกลบอลเฮาทจํากัด มหาชน

ราคา 1,760 บาท
ราคาต่ําสุด 10-ก.ค.-63

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 500 500 / หจก.ฃางพินิจปโตเลียม 500 หจก.ฃางพินิจปโตเลียม

ราคา 500 บาท
ราคาต่ําสุด 12-ก.ค.-63

10 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 480 480 / รานพัฒนาวิทยุ 480 รานพัฒนาวิทยุ

ราคา 480 บาท
ราคาต่ําสุด 13-ม.ค.-00

11 วัสดุการเกษตร 1,770 1,770 / รานส. เจริญสมศักดิ์ 1,770 รานส. เจริญสมศักดิ์

ราคา 1,770 บาท
ราคาต่ําสุด 15-ก.ค.-63

ราคาที่

เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ 2563

วิธีซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง ผูเสนอราคา



บ.นอรทเกทคอมพิวเตอรเซลล บ.นอรทเกทคอมพิวเตอรเซลล

แอนดเซอรวิส จํากัด แอนดเซอรวิส จํากัด 

ราคา 1,500 บาท

13 งานบริหารงานบุคคล 29,990 29,990 / บริษัท ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรค จํา 29,990 บริษัท ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรค 

จํากัด ราคา 29,990 บาท
ราคาต่ําสุด 15-ก.ค.-63

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,020 3,020 / หจก.บางระกําเตียฮะบริการ 3,020 หจก.บางระกําเตียฮะบริการ

ราคา 3,020 บาท
ราคาต่ําสุด 16-ก.ค.-63

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000 1,000 / บ.ปโตเลียมไทยคอรปอเรฃั่น 1,000 บ.ปโตเลียมไทยคอรปอเรฃั่น

ราคา 1,000 บาท
ราคาต่ําสุด 17-ก.ค.-63

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000 1,000 / หจก.ทรายทองปโตเลียม 1,000 หจก.ทรายทองปโตเลียม

ราคา 1,000 บาท
ราคาต่ําสุด 19-ก.ค.-63

17 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,500 1,500 / หจก.นบพรสรวงบริการ 1,500 หจก.นบพรสรวงบริการ

ราคา 1,500 บาท
ราคาต่ําสุด 20-ก.ค.-63

18 ปายไวนิล 1,680 1,680 / รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง 1,680 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 1,680 บาท
ราคาต่ําสุด 20-ก.ค.-63

19 วัสดุสํานักงาน 4,801 4,801 / บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด 4,801 บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 4,801 บาท
ราคาต่ําสุด 22-ก.ค.-63

20 วัสดงานบานและงานครัว 920 920 / บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด 920 บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 920 บาท
ราคาต่ําสุด 22-ก.ค.-63

21 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,650 1,650 / หจก. เอส ซี เศอรวิส 49 สาขา1 1,650 หจก. เอส ซี เศอรวิส 49 สาขา1

ราคา 1,650 บาท
ราคาต่ําสุด 22-ก.ค.-63

22 วัสดงานบานและงานครัว 3,434 3,434 / รานสิริพรรณดอกไมผา 3,434 รานสิริพรรณดอกไมผา

ราคา 3,434 บาท
ราคาต่ําสุด 23-ก.ค.-63

23 วัสดงานบานและงานครัว 1,750 1,750 / รานสวัสดีพานิช 1,750 รานสวัสดีพานิช

ราคา 1,750 บาท
ราคาต่ําสุด 23-ก.ค.-63

24 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,100 1,100 / บ.ชี ชี เอ็นจิเนียริ่ง เมนเทนแนนซ 

จํากัด
1,100 บ.ชี ชี เอ็นจิเนียริ่ง เมนเทนแนนซ

 จํากัด

ราคา 1,100 บาท

ราคาต่ําสุด 24-ก.ค.-63

25 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 720 720 / บริษัทซัสโก จํากัด มหาชน 720 บริษัทซัสโก จํากัด มหาชน

ราคา 720 บาท
ราคาต่ําสุด 24-ก.ค.-63

26 ถายเอกสาร 1,710 1,710 / รานคูฉบับ 1,710 รานคูฉบับ

ราคา 1,710 บาท
ราคาต่ําสุด 29-ก.ค.-63

ราคาต่ําสุด/ 15-ก.ค.-631,500วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,500 1,50012



27 ตรายาง 670 670 / รานมีชัย 670 รานมีชัย

ราคา 670 บาท
ราคาต่ําสุด 29-ก.ค.-63

28 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,060 6,060 / บ.กอบชัยบางระกําปโตเลียมจํากัด 6,060 บ.กอบชัยบางระกําปโตเลียมจํากัด

ราคา 6,060 บาท
ราคาต่ําสุด 30-ก.ค.-63

29 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000 1,000 / บ.โกลเดนดัคส จํากัด 1,000 บ.โกลเดนดัคส จํากัด

ราคา 1,000 บาท
ราคาต่ําสุด 30-ก.ค.-63

30 งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึ  39,560 39,560 / บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอร มอลล 39,560 บริษัท ไอเดีย เฟอรนิเจอร 

มอลล จํากัด 

ราคา 39,560 บาท

ราคาต่ําสุด 21-ก.ค.-63



ลําดับ วงเงินที่จะซื้อ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง ซื้อ จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุคอมพิวเตอร 2,000 2,000 / รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส พิษณุโลก 2,000 รานเจ เจปริ้นเตอร เซอรวิส พิษณุโลก

ราคา 2,000 บาท
ราคาต่ําสุด 5-มิ.ย.-63

2 ปายไวนิล 3,150 3,150 / รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง 3,150 รานชางแมม แอดเวอรไทซิ่ง

ราคา 3,150 บาท
ราคาต่ําสุด 6-มิ.ย.-63

3 วัสดุสํานักงาน 2,525 2,525 / รานสิริโชค 1 2,525 รานสิริโชค 1

ราคา 2,525 บาท
ราคาต่ําสุด 10-ส.ค.-63

4 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6,700 6,700 / บ.สหราชาอิเลคทรอนิคส 6,700 บ.สหราชาอิเลคทรอนิคส

ราคา 6,700 บาท
ราคาต่ําสุด 10-ส.ค.-63

5 วัสดุงานบานและงานครัว 480 480 / รานสิริพรรณดอกไมผา 480 รานสิริพรรณดอกไมผา

ราคา 480 บาท
ราคาต่ําสุด 10-ส.ค.-63

6 วัสดุงานบานและงานครัว 480 480 / รานฟนลี่แลนด 480 รานฟนลี่แลนด

ราคา 480 บาท
ราคาต่ําสุด 10-ส.ค.-63

7 วัสดุคอมพิวเตอร 1,695 1,695 / บ.ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรคจํากัด 1,695 บ.ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรคจํากัด

ราคา 1,695 บาท
ราคาต่ําสุด 11-ส.ค.-63

8 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,210 1,210 / บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด 1,210 บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 1,210 บาท
ราคาต่ําสุด 13-ส.ค.-63

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 500 500 / บริษัทซัสโก จํากัด มหาชน 500 บริษัทซัสโก จํากัด มหาชน

ราคา 500 บาท
ราคาต่ําสุด 14-ส.ค.-63

10 วัสดุสํานักงาน 8,342 8,342 / บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด 8,342 บริษัทชอชัยพฤกษ จํากัด

ราคา 8,342 บาท
ราคาต่ําสุด 17-ส.ค.-63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม

หนวยงาน/โครงการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ 2563

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง ผูเสนอราคา ราคาที่

เสนอ

วิธีซื้อหรือจาง
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