
วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 แข่งขันทักษะวชิาการ อ่างปากกวา้ง 14" 100.00               ตกลงราคา ร้านศรีนวล  ร้านศรีนวล  มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 ขวญัและก าลังใจ กระติกน  าร้อน 2.5 ลิตร 429.00               ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร 3,575.30            ตกลงราคา บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 แข่งขันทักษะวชิาการ) ตอไม้ 80.00                ตกลงราคา สวนโชต์อนันต์ สวนโชต์อนันต์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

5 ยานพาหนะ น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 งบกลาง น  ามันดีเซล 600.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 พฒันาการเรียนการสอนพละฯ น  ามันดีเซล 500.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 อาคารสถานที่ น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 อาคารสถานที่ น  ามันเบนซิล 1,640.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 แข่งขันทักษะวชิาการ ทรายสี 280.00               ตกลงราคา บ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ บ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 งบกลาง จ้างค่าจ้างซ้อมรถแทรกเตอร์คูโบต้า 46,970.00           ตกลงราคา นายชูชีพ ฤทธิ์กระจาย นายชูชีพ ฤทธิ์กระจาย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 งบกลาง จ้างจัดสวนบริเวณซุ้มพระ 35,000.00           ตกลงราคา นายอรรควฒัน แก้วเกตุ นายอรรควฒัน แก้วเกตุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 ขวญัและก าลังใจ คุกกี 240.00               ตกลงราคา บ.ทองใบ เบเกอร่ี จ ากัด บ.ทองใบ เบเกอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 อาคารสถานที่ คราดพร้อมด้ามพลาสติก 1,020.00            ตกลงราคา พานิชชัย พานิชชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 อาคารสถานที่ ยาฉีดหญ้า ฯ 1,060.00            ตกลงราคา สมจิตรการเกษตร สมจิตรการเกษตร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 อาคารสถานที่ ยาฉีดหญ้า ฯ 1,060.00            ตกลงราคา สมจิตรการเกษตร สมจิตรการเกษตร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 งานบัญชี แฟม้สันหนา F4 850.00               ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 งบกลาง กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั ง 36,000.00           ตกลงราคา ร้านเอส เอส ซี ร้านเอส เอส ซี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(19) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2558

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 แข่งขันทักษะวชิาการ ทรายสี 320.00               ตกลงราคา ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 แข่งขันทักษะวชิาการ ยิมโนคาริเซียม(หัวสี) ฯ 1,085.00            ตกลงราคา ร้านปากน  าโพ กระบองเพชร ร้านปากน  าโพ กระบองเพชร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 อาคารสถานที่ น  ายาเช็ดกระจกฯ 130.00               ตกลงราคา บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 แข่งขันทักษะวชิาการ ทรายสี 400.00               ตกลงราคา ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

5 แข่งขันทักษะวชิาการ ทรายสี 80.00                ตกลงราคา ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 งบกลาง ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธฯ์ 1,000.00            ตกลงราคา หนังสือพมิพส์ายกลาง หนังสือพมิพส์ายกลาง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 งบกลาง ค่าจ้างเหมาซ่อมหลังคา 3,500.00            ตกลงราคา นายมาโนช บุญเลิศ นายมาโนช บุญเลิศ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000.00         ตกลงราคา หจก. กิจกมลพชืผลก่อสร้าง หจก. กิจกมลพชืผลก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 อาคารสถานที่ สกรูแปรเหล็ก ฯ 6,547.00            ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) ยางน  ารัก 60.00                ตกลงราคา ร้านอรุณลักขณ์ ร้านอรุณลักขณ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 อาคารสถานที่ ไฟเลนด์ 1,800.00            ตกลงราคา ร้านน าเจริญการไฟฟา้ จ.นครสวรรค์ ร้านน าเจริญการไฟฟา้ จ.นครสวรรค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) ทินเนอร์ 80.00                ตกลงราคา ร้าน ธ.เกษตรชัย(ธรีะ) ร้าน ธ.เกษตรชัย(ธรีะ) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) กระจกเงา 1 หุน 193.00               ตกลงราคา ร้านกระจกชาตรีอลูมิเนียม ร้านกระจกชาตรีอลูมิเนียม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 พฒันางานบุคคล printer mp 287 2,900.00            ตกลงราคา ร้านบอสคอมพวิเตอร์ ร้านบอสคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) กรอบรูปขนาด 16x32 ฯ 4,380.00            ตกลงราคา ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) น  ายากัดกระจก ฯ 690.00               ตกลงราคา บ.เรียนดี จ ากัด บ.เรียนดี จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) สต๊ิกเกอร์ PVC โกดัก 210.00               ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) ผ้ากันเปื่อน 150.00               ตกลงราคา นางสมควร ถาตุ้ย นางสมควร ถาตุ้ย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) ปลาดุก ฯ 1,127.00            ตกลงราคา นางสมควร ถาตุ้ย นางสมควร ถาตุ้ย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 อาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ 3,500.00            ตกลงราคา นายอรรควฒัน แก้วเกตุ นายอรรควฒัน แก้วเกตุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) น๊อต ฯ 1,800.00            ตกลงราคา ร้านตุ่ยหัวดง ร้านตุ่ยหัวดง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) กรอบรูปไม้สีบรอน 160.00               ตกลงราคา ร้าน SR.กรอบรูป ร้าน SR.กรอบรูป มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



12 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) ค่าตัดสต๊ิกเกอร์ 150.00               ตกลงราคา ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) กุหลาบ ฯ 1,990.00            ตกลงราคา นางจ านงค์ พกุคะชา นางจ านงค์ พกุคะชา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 พฒันาบุคคลากร ขนมเบรก 500.00               ตกลงราคา นางจ านงค์ พกุคะชา นางจ านงค์ พกุคะชา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 อาคารสถานที่ ป้ายไวนิล 1,000.00            ตกลงราคา ร้านเอ เจ อาร์ต ร้านเอ เจ อาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 พฒันาบุคคลากร เนสกาแฟ 3in1 95.00                ตกลงราคา ร้านเก้าเลี ยวซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านเก้าเลี ยวซุปเปอร์มาร์เก็ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 อาคารสถานที่ จ้างเหมาดูดส้วม 1,500.00            ตกลงราคา นางจิตติมา สิทธไิกร นางจิตติมา สิทธไิกร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) เหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน 2,400.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 อาคารสถานที่ ป้ายไวนิล 1,000.00            ตกลงราคา ร้านเอ เจ อาร์ต ร้านเอ เจ อาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

20 พฒันาบุคคลากร เนสกาแฟ 3in1 95.00                ตกลงราคา ร้านเก้าเลี ยวซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านเก้าเลี ยวซุปเปอร์มาร์เก็ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 อาคารสถานที่ กระดาษทิชชู KIMSOFT ฯ 476.00               ตกลงราคา บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 บริหารงานกิจการนักเรียน เติมหมึกเรเซอร์ 300.00               ตกลงราคา ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 ผลิตส่ือสุขศึกษา ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 1,240.00            ตกลงราคา ร้านนอาง้วนถ่ายเอกสาร ร้านนอาง้วนถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

24 ขวญัและก าลังใจ พวงหรีด 350.00               ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองชัย ร้านรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

25 อาคารสถานที่ ไม้กวาดทางมะพร้าว 1,400.00            ตกลงราคา นายอนันท์ ต่ายหัวดง นายอนันท์ ต่ายหัวดง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

26 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) ไม้ 1x1x4 ศอก ฯ 1,000.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

27 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) ไม้ 1x1x4 ศอก ฯ 790.00               ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

28 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา หจก.บ้านมะเกลือปิโตรเลียม หจก.บ้านมะเกลือปิโตรเลียม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

29 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) น  ามันดีเซล 900.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

30 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) ต้นเศรษฐีเรือนในฯ 2,035.00            ตกลงราคา ร้านสวนวไิล ร้านสวนวไิล มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

31 อาคารสถานที่ จ้างจัดสวนหย่อม 15,300.00           ตกลงราคา นายอรรควฒัน แก้วเกตุ นายอรรควฒัน แก้วเกตุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

32 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

33 อาคารสถานที่ เหมาไถแปลงเกษตร 4,000.00            ตกลงราคา นายชาตรี ฤทธิ์กระจาย นายชาตรี ฤทธิ์กระจาย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

34 กิจการนักเรียน เลเยอร์เค้กโด้สตรอเบอร่ี ฯ 716.00               ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

35 งานนโยบายและแผนงาน ปล๊ักไฟ ANITECH H804 PLU 459.00               ตกลงราคา บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

36 โสตทัศนูปกรณ์ ถ่านชาร์ต 9V ฯ 720.00               ตกลงราคา ร้านลูกทุ่งวทิยุ ร้านลูกทุ่งวทิยุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

37 กิจกรรมลูกเสือ+ค่ายพกัแรม ป้ายไวนิลวนัวชิราวธุ ฯ 1,250.00            ตกลงราคา ร้านเอ เจ อาร์ต ร้านเอ เจ อาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

38 งบกลาง ซ่อมทีวี 450.00               ตกลงราคา ร้านสัจจะ อิเล็คโทรนิคส์ ร้านสัจจะ อิเล็คโทรนิคส์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

39 งบกลาง ปล๊ักไฟ 5 เมตร 390.00               ตกลงราคา ร้านไทยนาฬิกา ร้านไทยนาฬิกา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

40 ทัศนศิลป์ เทปผ้า ฯ 2,021.00            ตกลงราคา บ.แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า จ ากัด บ.แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

41 จิตรกรม ดินสอ EE ฯ 2,016.00            ตกลงราคา บ.แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า จ ากัด บ.แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

42 งบกลาง วทิยุกระเป๋าหิ ว AJ 2,590.00            ตกลงราคา บ.เสริมแสง (1991) จ ากัด บ.เสริมแสง (1991) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

43 จิตรกรรม สีพลาสติกแม่สี 984.00               ตกลงราคา ร้าน ธ.เกษตรชัย(ธรีะ) ร้าน ธ.เกษตรชัย(ธรีะ) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา



44 อาคารสถานที่ หลอดไฟไซเลน 240.00               ตกลงราคา ร้าน ว.ประสงค์ยนต์ ร้าน ว.ประสงค์ยนต์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

45 ปัจจัยพื นฐาน เหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน 2,500.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

46 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(20) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 พฒันางานวชิาการ เหมารถไปสอบธรรมะ 1,000.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 งบกลาง พานพุม่ผ้า #7 1,800.00            ตกลงราคา ร้านฝ่อเฮง ร้านฝ่อเฮง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 งบกลาง ตาข่ายประตูฟตุซอลในลอน ฯ 2,805.00            ตกลงราคา ร้านจีสปอร์ต ร้านจีสปอร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 วนัพอ่แห่งชาติ ป้ายอิ งเจท 650.00               ตกลงราคา ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

5 วนัพอ่แห่งชาติ ซองใส่บัตรฯ 253.00               ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 วนัพอ่แห่งชาติ สต๊ิกเกอร์ 210.00               ตกลงราคา ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 พฒันากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รูปภาพประกอบการศึกษา 117.00               ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 พฒันากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ป้ายซุ้ม Bike for Dad 653.00               ตกลงราคา ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ ร้าน 999 กราฟฟกิ ดีไซด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 พฒันากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สกรู 8x2 1/2 ฯ 140.00               ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 พฒันากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เทสโก้ เทปผ้า ฯ 146.00               ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 ทัศนศึกษาและคุณธรรม เหมารถไปทัศนศึกษา จ.ลพบุรี 12,500.00           ตกลงราคา นายสมศักด์ิ เรืองรักษ์ นายสมศักด์ิ เรืองรักษ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 ทัศนศึกษาและคุณธรรม เหมารถไปทัศนศึกษา จ.ลพบุรี 12,500.00           ตกลงราคา นายสมยศ ชูกุศล นายสมยศ ชูกุศล มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 ทัศนศึกษาและคุณธรรม เหมารถไปทัศนศึกษา จ.ลพบุรี 12,500.00           ตกลงราคา นายสุชิน วงศ์บุญทรา นายสุชิน วงศ์บุญทรา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 ทัศนศึกษาและคุณธรรม เหมารถไปทัศนศึกษา จ.ลพบุรี 12,500.00           ตกลงราคา นายเสน่ห์ ต้นพงษ์ นายเสน่ห์ ต้นพงษ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 งบกลาง เช่าชุดประกอบการแสดง 4,200.00            ตกลงราคา ร้านเลิศลีลา ร้านเลิศลีลา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร 522.91               ตกลงราคา บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน ธนัวาคม 2558

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



17 อาคารสถานที่ น  ามันดีเซล 600.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 งบกลาง น  ามันดีเซล 1,000.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 กิจการนักเรียน น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

20 งบประมาณ น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 งานวชิาการ น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 อาคารสถานที่ น  ามันเบนซิล 2,430.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 งบกลาง เหมารถรับ-ส่งนักเรียน เข้าร่วมพธิเีปิดกีฬา 1,000.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

24 อาคารสถานที่ เหมาจ้างตัดกิ่งไม้ 1,000.00            ตกลงราคา นายอนุสร ไชยโย นายอนุสร ไชยโย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

25 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) ดอกพดุ ฯ 1,430.00            ตกลงราคา นางจ านงค์ พกุคะชา นางจ านงค์ พกุคะชา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

26 ยานพาหนะ ถ่ายน  ามันเคร่ืองฯ 1,600.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

27 พฒันาวชิาการ (งานศิลปะฯ) ชุดหินเจียฯ 2,410.00            ตกลงราคา ร้านตุ่ยหัวดง ร้านตุ่ยหัวดง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

28 ขวญัและก าลังใจ พวงหรีดดอกไม้สอด 500.00               ตกลงราคา ร้านนพวรรณ ศรีบุญยงค์ ร้านนพวรรณ ศรีบุญยงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

29 อาคารสถานที่ เหมาท าหลังคาโรงรถนักเรียน 2,000.00            ตกลงราคา นายไพโรจน์ คงรวยทรัพย์ นายไพโรจน์ คงรวยทรัพย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

30 อาคารสถานที่ สายTWA# 16 NNN ฯ 7,447.20            ตกลงราคา บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

31 อาคารสถานที่ กิ๊บจับสริงซ์  1/8 452                   ตกลงราคา ร้านศิริการไฟฟา้ ร้านศิริการไฟฟา้ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

32 อาคารสถานที่ โคมถนน ปั๊ม 1x40w ฯ 4,797.88            ตกลงราคา บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

33 อาคารสถานที่ สีน  ามัน M335 ฯ 2,869.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

34 อาคารสถานที่ เหล็ก 2*1*1.2 5,000.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

35 อาคารสถานที่ โคมถนน ปั๊ม 1x40w ฯ 4,498.28            ตกลงราคา บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

36 งานสารบรรณ ทะเบียนรับ 250.00               ตกลงราคา หจก.ศรีมาตุลี หจก.ศรีมาตุลี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

37 ขวญัและก าลังใจ พวงหรีด 350.00               ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองชัย ร้านรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

38 อาคารสถานที่ เหมาเปล่ียนโช๊คบานสวงิ 700.00               ตกลงราคา นายไพรัตน์ เทศเพญ็ นายไพรัตน์ เทศเพญ็ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

39 กิจกรรมวนัคริสต์มาส สมุดบันทึกฯ 1,500.00            ตกลงราคา ร้านอาแปะ ร้านอาแปะ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

40 พฒันางานวดัผล ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบฯ 2,415.00            ตกลงราคา ร้านวชัระ ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านวชัระ ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

41 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร 424.36               ตกลงราคา บ.ริโก้(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ริโก้(ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

42 ซื อวสัดุ-วชิาการ ดอกพดุ ฯ 2,590.00            ตกลงราคา นางจ านงค์ พกุคะชา นางจ านงค์ พกุคะชา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

43 บริหารวชิาการ(ยกผลสัมฤทธิ์) ดอกพดุฯ 1,500.00            ตกลงราคา นางจ านงค์ พกุคะชา นางจ านงค์ พกุคะชา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

44 ปัจจัยพื นฐาน เหมารถรับ-ส่งนักเรียน (ธนัวาคม) 5,000.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

45 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(งวดที่ 21) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา



วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 งบกลาง ชุดกระเช้ากาแฟ 3,160.00            ตกลงราคา บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 งบกลาง ชุดกระเช้าแบรนด์ 1,490.00            ตกลงราคา บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 งบกลาง จ้างเหมาซ่อมตู้ล าโพง 260.00               ตกลงราคา ร้านลูกทุ่งวทิยุ ร้านลูกทุ่งวทิยุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 อาคารสถานที่ ตู้โหลด ฯ 6,920.67            ตกลงราคา บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

5 อาคารสถานที่ เหล็ก 3ช่อง 4mm 207.58               ตกลงราคา บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 กิจการนักเรียน ลับคมปัตตาเลียน 120.00               ตกลงราคา ร้านพงษ์ลับคม ร้านพงษ์ลับคม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี เหมาจ้างท าอาหาร 25,500.00           ตกลงราคา นางสาวระพพีรรณ บรรเทาทุกข์ นางสาวระพพีรรณ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 อาคารสถานที่ เหมาจ้างเดินสายไฟทางเดิน 2,200.00            ตกลงราคา นายเมฆมุนี บุญบ ารุง นายเมฆมุนี บุญบ ารุง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 อาคารสถานที่ เหมาจ้างเดินสายไฟบริเวณซุ้มพระ 2,000.00            ตกลงราคา นายเมฆมุนี บุญบ ารุง นายเมฆมุนี บุญบ ารุง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 งบกลาง เหมาจ้างปรับปรุงจานดาวเดียม 200.00               ตกลงราคา นายสิทธพินัธุ์ ไกรสังข์ นายสิทธพินัธุ์ ไกรสังข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 งบกลาง วตัถุมงคลพระนเรศวร 3,000.00            ตกลงราคา สมาคมทหารต ารวจนอกราชการฯ สมาคมทหารต ารวจนอกราชการฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 ขวญัและก าลังใจ สก๊อตพรุนสกัด ฯ 760.00               ตกลงราคา บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 งบกลาง ผ้าก ามะหยี่ 300.00               ตกลงราคา ห้างราณี ศูนย์รวมผ้า ห้างราณี ศูนย์รวมผ้า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 ค่ายรักการอ่าน ฟนัโอคุกกี ครีมช็อกฯ 1,707.00            ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 พฒันางานวดัผล ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบฯ 1,311.00            ตกลงราคา ร้านวชัระ ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านวชัระ ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 อาคารสถานที่ ปูน 4,680.00            ตกลงราคา ร้าน CPACA บรรพตพสัิย ร้าน CPACA บรรพตพสัิย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 อาคารสถานที่ วายเมท ม้วนเล็ก ฯ 4,269.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 งบกลาง จอบด้าม ฯ 2,870.00            ตกลงราคา ร้านบูต่ิงสาขา ร้านบูต่ิงสาขา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 ขวญัและก าลังใจ มามี่โพโค ฯ 575.00               ตกลงราคา บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

20 ขวญัและก าลังใจ ช่อดอกไม้ 300.00               ตกลงราคา ร้านนายหญิง ฟลาวเวอร์ ร้านนายหญิง ฟลาวเวอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 อาคารสถานที่ สายยางเขียว 5/8 1,300.00            ตกลงราคา ร้านศิริการไฟฟา้ ร้านศิริการไฟฟา้ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร(มกราคม) 1,502.92            ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 งบกลาง จาน PSI ฯ 11,600.00           ตกลงราคา ร้าน ช.ตั มไฟฟา้-ดาวเทียม ร้าน ช.ตั มไฟฟา้-ดาวเทียม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน มกราคม 2559

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



24 ปัจจัยพื นฐาน เหมารถรับ-ส่งนักเรียน(มกราคม) 5,000.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

25 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(งวดที่ 22) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 อาคารสถานที่ ปุ๋ย 16-16-16 ฯ 1,000.00            ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 อาคารสถานที่ วาวฯ 1,096.00            ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 งบกลาง น  ามันดีเซล 2,300.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 อาคารสถานที่ น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

5 งานวชิาการ น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 แข่งขันทักษะวชิาการ(งานศิลปฯ) น  ามันดีเซล 600.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 อาคารสถานที่ น  ามันเบนซิล 1,370.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 กิจกรรมงาน ICT PCI Wireless Express ฯ 12,590.00           ตกลงราคา บ.คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเตอร์ จ ากัด บ.คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเตอร์ จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 ค่ายรักการอ่าน กระดาษห่อของขวญัฯ 290.00               ตกลงราคา ร้านบอลบอลพลาสติก ร้านบอลบอลพลาสติก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 งบกลาง สายยางเ(เขียว) 1,289.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 พฒันาการเรียนการสอนเกษตรกรรม โหลแก้ว 580.00               ตกลงราคา ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 บริหารงานสารบรรณ ผงหมึกเลเซอร์ Hp 300.00               ตกลงราคา ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 งบกลาง จ้างเหมาจัดสวนหน้ารั วโรงเรียน 53,000.00           ตกลงราคา นายอรรควฒัน แก้วเกตุ นายอรรควฒัน แก้วเกตุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 งบกลาง สีลองไลฟท์๊อปชิลด์ ฯ 8,615.00            ตกลงราคา หจก.ชวนิชคอนกรีต หจก.ชวนิชคอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 งบกลาง สายดับเพลิง ฯ 885.00               ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 กิจกรรม ICT เหมาจ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ 6,990.00            ตกลงราคา บ.คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเตอร์ จ ากัด บ.คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเตอร์ จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 งานสารบรรณ คลิบด า ฯ 204.00               ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 งานสารบรรณ ผงหมึกเลเซอร์ 600.00               ตกลงราคา ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมส ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 วดัผลวชิาการ เหมาจ้างซ่อมจอคอมโน๊ตบุ๊ค 3,000.00            ตกลงราคา ร้าน PK Service ร้าน PK Service มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ ์2559

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



20 อาคารสถานที่ เหมาจ้างท าบอร์ดกระจกเล่ือน 3,000.00            ตกลงราคา นายไพรัตน์ เทศเพญ็ นายไพรัตน์ เทศเพญ็ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 ผลิตส่ือเกษตรกรรม ร าหยาบ 205.00               ตกลงราคา นางทิพย์สุดา รอดแก้ว นางทิพย์สุดา รอดแก้ว มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 อาคารสถานที่ ฟรูาดาน ฯ 1,760.00            ตกลงราคา ร้านสุธา ใจเย็น ร้านสุธา ใจเย็น มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 นวดเท้าเพือ่สุขภาพ ครีมทาผิว แคร์บิว วติามินอี 500ml ฯ 187.25               ตกลงราคา ร้านนาบิวตี  (ส านักงานใหญ่) ร้านนาบิวตี  (ส านักงานใหญ่) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

24 งานห้องสมุด Stick อ่านไทย ฯ 5,033.50            ตกลงราคา บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด(มหาชน) บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

25 กิจกรรมห้องสมุด ชุดเคร่ืองเรียน 860.00               ตกลงราคา ร้านบอลพลาสติก ร้านบอลพลาสติก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

26 พฒันาการเรียนภาษาไทย บิ นทรายฯ 900.00               ตกลงราคา ร้านบ้านวาสนา ร้านบ้านวาสนา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

27 นวดเท้าเพือ่สุขภาพ ค่าตอบแทนวทิยากร 1,000.00            ตกลงราคา นางสาววรีนุช อ่ าอ่วม นางสาววรีนุช อ่ าอ่วม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

28 นวดเท้าเพือ่สุขภาพ ค่าตอบแทนวทิยากร 1,000.00            ตกลงราคา นางสาวสุพรรษา บุญประกอบ นางสาวสุพรรษา บุญประกอบ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

29 พฒันาการเรียนภาษาไทย กระดาษสีเขียว ฯ 395                   ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

30 พฒันาการเรียนคอมพวิเตอร์ ไมค์ NPE PRO-58 730                   ตกลงราคา ร้าน ช.ชะวารากิจ ร้าน ช.ชะวารากิจ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

31 นวดเท้าเพือ่สุขภาพ เหมาจ้างท าอาหารวา่ง 217.75               ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

32 กิจกรรม ICT เหมาซ่อม Printer 900.00               ตกลงราคา บ.คอมพวิเตอร์โซน ฯ บ.คอมพวิเตอร์โซน ฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

33 กิจกรรม ICT จ้างเหมาลงระบบปฎิบัติการฯ 400.00               ตกลงราคา บ.คอมพวิเตอร์โซน ฯ บ.คอมพวิเตอร์โซน ฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

34 กิจกรรม ICT จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 600.00               ตกลงราคา บ.คอมพวิเตอร์โซน ฯ บ.คอมพวิเตอร์โซน ฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

35 พฒันางานวดัผลวชิาการ ถ่ายเอกสารข้อสอบ ม.1,ม.2 1,679                ตกลงราคา ร้าน เปเปอร์เฮ้าส์ ร้าน เปเปอร์เฮ้าส์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

36 พฒันางานวดัผลวชิาการ ถ่ายเอกสารข้อสอบ A4 ขาวด า 935                   ตกลงราคา ร้านวชัระ ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านวชัระ ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

37 พฒันางานวดัผลวชิาการ ถ่ายเอกสารข้อสอบ A4 ขาวด า 1,374                ตกลงราคา ร้านวชัระ ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านวชัระ ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

38 กิจกรรม ICT เคร่ืองส ารองไฟ ฯ 20,000.00           ตกลงราคา บ.คอมพวิเตอร์โซน ฯ บ.คอมพวิเตอร์โซน ฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

39 อาคารสถานที่ ท่อ PVC 4,305.00            ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

40 อาคารสถานที่ ข้องอ 2" ฯ 2,100.00            ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

41 ขวญัและก าลังใจ เค้ก ฯ 620.00               ตกลงราคา ร้านดาเบเกอรร่ี ร้านดาเบเกอรร่ี มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

42 อาคารสถานที่ ป้ายไวนิลฯ 1,500.00            ตกลงราคา ร้านเอ เจ อาร์ต ร้านเอ เจ อาร์ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

43 ร.ร. ในฝัน กระดาษถ่ายเอกสารฯ 9,350.00            ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

44 ร.ร. ในฝัน Toner แท้ 2,990.00            ตกลงราคา ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

45 ร.ร. ในฝัน Toner แท้ 2,990.00            ตกลงราคา ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

46 ร.ร. ในฝัน Toner แท้ ฯ 4,670.00            ตกลงราคา ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

47 ส่ือการสอนคอมพวิเตอร์ กรอปรูป A4 325.00               ตกลงราคา ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

48 การเรียนการสอนเกษตร ซองน  าตาลฯ 350.00               ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

49 การเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ 258.00               ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

50 หัวดงวชิาการ(คณิตศาสตร์) 263.00               ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

51 ค่ายรักการอ่าน กระดาษการ์ดขาวฯ 1,200.00            ตกลงราคา ร้านลูกน  า ร้านลูกน  า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา



52 พฒันางานแนะแนว ปากกาลูกล่ืน ฯ 602.00               ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

53 พฒันางานแนะแนว ปีโป้เลล่ี ฯ 406.00               ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

54 หัวดงวชิาการ(ศิลปะขดนตรี) รัก 120.00               ตกลงราคา ร้านอรุณลักขณ์ ร้านอรุณลักขณ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

55 หัวดงวชิาการ(สุขศึกษาและพลศึกษา) กรอบรูป ฯ 914.00               ตกลงราคา บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

56 หัวดงวชิาการ(การงานฯ) แก้วใส 130.00               ตกลงราคา ร้านง่วนเซ่งฮงพาณิชย์ ร้านง่วนเซ่งฮงพาณิชย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

57 หัวดงวชิาการ(การงานฯ) กาวแท่งฯ 300.00               ตกลงราคา ร้านซุปเปอร์มายด์ ร้านซุปเปอร์มายด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

58 หัวดงวชิาการ(การงานฯ) ทรายสี 100.00               ตกลงราคา ร้านเจิดนภาพนัธ์ ร้านเจิดนภาพนัธ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

59 หัวดงวชิาการ(การงานฯ) แคคตัส ฯ 305.00               ตกลงราคา สวนโชต์อนันต์ สวนโชต์อนันต์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

60 หัวดงวชิาการ(ภาษาต่างประเทศ) ฮานามิ ฯ 988.00               ตกลงราคา บ. ส.ล. โฮลเชลล์ จ ากัด บ. ส.ล. โฮลเชลล์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

61 หัวดงวชิาการ(ภาษาต่างประเทศ) เนฟกาแฟ ฯ 212.00               ตกลงราคา บ. ส.ล. โฮลเชลล์ จ ากัด บ. ส.ล. โฮลเชลล์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

62 งบกลาง เหมารถพา ม.3 ไปสอบ o--net 1,600.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

63 ปัจจัยพื นฐาน เหมารถรับ-ส่งนักเรียน 2,500.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

64 ส่ือการสอนเกษตรกรรม ทรายสี 160.00               ตกลงราคา ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

65 หัวดงวชิาการ(คณิตศาสตร์) โฟม 3/4" เกรด B ฯ 345.00               ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

66 หัวดงวชิาการ(คณิตศาสตร์) เลย์ร็อคมันฝร่ังบาร์บีคิว ฯ 273.50               ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

67 พฒันางานแนะแนว ถุงขยะแชมเปี้ยนสีด า ฯ 584.00               ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

68 พฒันางานแนะแนว อิงค์เจทงานแนะแนว 720.00               ตกลงราคา ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

69 พฒันางานแนะแนว อิงค์เจทไวนิล 500.00               ตกลงราคา ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

70 พฒันางานแนะแนว เหมาท าไอศครีม 1,500.00            ตกลงราคา นางจันทร์ฉาย ผูกโพธิ์ นางจันทร์ฉาย ผูกโพธิ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

71 สัปดาห์วทิยาศาสตร์ สายรุ้ง ฯ 460.00               ตกลงราคา เก้าเลี ยวซุปเปอร์มาเก็ต เก้าเลี ยวซุปเปอร์มาเก็ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

72 หัวดงวชิาการ(สุขศึกษาและพลศึกษา) ปอฟางเส้นใหญ่ ฯ 286.00               ตกลงราคา นางประยูร พนัอ้น นางประยูร พนัอ้น มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

73 หัวดงวชิาการ(วทิยาศาสตร์) ย าย าช้างน้อย ฯ 1,200.00            ตกลงราคา เก้าเลี ยวซุปเปอร์มาเก็ต เก้าเลี ยวซุปเปอร์มาเก็ต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

74 หัวดงวชิาการ(ภาษาไทย) ของรางวลั(ตุ๊กตา) 1,200.00            ตกลงราคา ร้าน ศศิลักษณ์ ร้าน ศศิลักษณ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

75 หัวดงวชิาการ(สังคมฯ) สเตนฯ 1,200.00            ตกลงราคา ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

76 หัวดงวชิาการ(ศิลปะขดนตรี) ปากกาฯ 671.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

77 พฒันางานแนะแนว แก๊สโซฮอล์ E20 600.00               ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี ยว สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี ยว มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

78 เรียนฟรี 15 ปี กระเป๋าเป้สะพายหลัง ปักโลโก้ ร.ร 12,210.00           ตกลงราคา บ. อ.ไชคไพศาลกระเป๋าไทย จ ากัด บ. อ.ไชคไพศาลกระเป๋าไทย จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

79 หัวดงวชิาการ(ศิลปะ-ดนตรี) สายแจ๊ตยาว 2 เมตร ฯ 500.00               ตกลงราคา ร้าน MU. Music ร้าน MU. Music มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

80 พฒันางานวชิาการ อิงเจ็ทไวนิลขนาด 240*120 ซม. 500.00               ตกลงราคา ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

81 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินค่าถ่ายเอกสาร 1,601.47            ตกลงราคา บ.รืโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.รืโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

82 งบกลาง จ้างเหมาท าเสาธง 22,000.00           ตกลงราคา นายฐิติวฒัน์ สุวรรณประเสริฐ นายฐิติวฒัน์ สุวรรณประเสริฐ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

83 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (งวดที่ 23) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา



84 หัวดงวชิาการ(คณิตศาสตร์) จ้างเหมาอ าอาหารวา่ง 318.50               ตกลงราคา นางรอด เจียมศิริ นางรอด เจียมศิริ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

85 พฒันางานแนะแนว จ้างเหมาท าอาหารกลางวนัฯ 4,088.00            ตกลงราคา น.ส.ระพพีรรณ บรรเทาทุกข์ น.ส.ระพพีรรณ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

86 พฒันางานแนะแนว เหมารถรับส่งนักเรียน 700.00               ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

86 ยกผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ หนังสือเรียน ม.1-ม.6 168,823.00         ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 หัวดงวชิาการ(การงานฯ) ถุงขยายข้าง ฯ 365.00               ตกลงราคา นางส าราญ ฉันทะโส นางส าราญ ฉันทะโส มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 ส่ือการสอนคอมพวิเตอร์ ใบตอง ฯ 3,460.00            ตกลงราคา นางจ านงค์ พกุคะชา นางจ านงค์ พกุคะชา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 ประกันโอกาสทางการศึกษา เชือกฟาง ฯ 270.00               ตกลงราคา ร้าน ศิริมาศพลาสติก ร้าน ศิริมาศพลาสติก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 งบกลาง น  ามันดีเซล 1,500.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

5 แนะแนว น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 อาคารสถานที่ น  ามันเบนซิล 150.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 ส่ือการสอนดนตรี Keyboard ฯ 3,500.00            ตกลงราคา นิวห้างกีฬามิวสิค นิวห้างกีฬามิวสิค มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 อาคารสถานที่ ไม้อัด 4 มิล. ฯ 4,419.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 กิจกรรม ICT External Harddisk 2 TB 3,690.00            ตกลงราคา บ.คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเตอร์ จ ากัด บ.คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเตอร์ จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 บริหารงานบุคคล นมตราหมี (กระป๋อง) 114.00               ตกลงราคา นายอวบ บุญพยอม นายอวบ บุญพยอม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 ทะเบียนประวติังานบุคคล แฟม้ 2 นิ ว 1,445.00            ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 คลังพสัดุ แฟม้ 3 นิ ว 2,040.00            ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 งบกลาง แผ่นอะคริลิคขาว 2 มม. 140.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 อาคารสถานที่ ธงชาติ 120*180 ฯ 2,970.00            ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 งานอนามัยโรงเรียน ที่นอนแผ่น 3.5 ฟตุ 1,284.00            ตกลงราคา ร้านกิจเจริญ ร้านกิจเจริญ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2559

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



16 ขวญัและก าลังใจ กระติกไฟฟา้ 1.8 L 699.00               ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 ขวญัและก าลังใจ ค่าอาหารวา่ง (เค้ก) 375.00               ตกลงราคา บ.ทองใบ เบเกอร่ี จ ากัด บ.ทองใบ เบเกอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 คนดีศรีพรหมาภรณ์ ไฮดีเซล 300.00               ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี ยว สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี ยว มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 คนดีศรีพรหมาภรณ์ อิงเจ็ทไวนิล 1.5*3 ม. 650.00               ตกลงราคา ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้าน สไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

20 คนดีศรีพรหมาภรณ์ น  าด่ืมรสผลไม้ 1,294.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 คนดีศรีพรหมาภรณ์ คลิบบอร์ด ฯ 22,756.00           ตกลงราคา บ. สยามแม็คโคร จ ากัด บ. สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 อาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมามุงหลังคาทางเดินฯ 3,700.00            ตกลงราคา นายสมพงษ์ สุภาวงค์ นายสมพงษ์ สุภาวงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 อาคารสถานที่ จ้างเหมารถบรรทุกเก้าอี ฯ 1,500.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

24 ปัจฉิมนิเทศ กระดาษอังกฤษฯ 352.00               ตกลงราคา ร้านลูกน  า ร้านลูกน  า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

25 ปัจฉิมนิเทศ สีโปรเตอร์ RADO 280.00               ตกลงราคา ร้านลูกน  า ร้านลูกน  า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

26 ปัจฉิมนิเทศ พุม่เล็กรวมฯ 2,445.00            ตกลงราคา ร้านสมนึกดอกไม้ผ้า ร้านสมนึกดอกไม้ผ้า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

27 ปัจฉิมนิเทศ ของรางวลั (กระดาษรายงาน) 523.00               ตกลงราคา สวสัดิการ ร.ร. หัวดงราชพรหมาภรณ์ สวสัดิการ ร.ร. หัวดงราชพรหมาภรณ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

28 ปัจฉิมนิเทศ ดอกกุหลาบผ้าใหญ่ ฯ 600.00               ตกลงราคา ร้านนายหญิง ฟลาวเวอร์ ร้านนายหญิง ฟลาวเวอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

29 งานการเงินฯ ตรายาง บจ......ฯ 1,050.00            ตกลงราคา ร้านสยามศิลป์ ร้านสยามศิลป์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินจากค่าเช่าเคร่ือง 379.42               ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 กิจกรรม ICT ตลับ cannon 811 840.00               ตกลงราคา ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 ปฐมนิเทศ น  าด่ืม (ถ้วย) 425.00               ตกลงราคา ร้านอาแปะ ร้านอาแปะ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 อาคารสถานที่ ไม้กวาดอ่อนฯ 4,120.00            ตกลงราคา ร้านถนอมทรัพย์ (เฮียเหลียง) ร้านถนอมทรัพย์ (เฮียเหลียง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2559

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



5 ส่งเสริมศักยภาพทางวทิย์ เคร่ืองวดัอุณหภูมิและความชื นฯ 700.00               ตกลงราคา ร้าน Living Dewise ร้าน Living Dewise มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 ส่งเสริมศักยภาพทางวทิย์ กระดาษไม้อัดฯ 1,150.00            ตกลงราคา ร้านพงศ์เจริญค้าไม้ ร้านพงศ์เจริญค้าไม้ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 โรงเรียนปลอดขยะ มูลววั 600.00               ตกลงราคา ร้านบ้านสวนปาล์ม ร้านบ้านสวนปาล์ม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 โรงเรียนปลอดขยะ ตะกร้าพลาสติก ฯ 255.00               ตกลงราคา ร้านนพก้าการเกษตร ร้านนพก้าการเกษตร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 อาคารสถานที่ ตู้ล าโพง 8 นิ ว มอนิเตอร์ ฯ 3,850.00            ตกลงราคา ร้านเอ. ออดิโอซาวด์ ร้านเอ. ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 อาคารสถานที่ สาย VAF 2*1.5 NNN 652.70               ตกลงราคา บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 อาคารสถานที่ สายลพโพง #M3 963.00               ตกลงราคา บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 อาคารสถานที่ พดัลมเพดาน Husan 56" ขาว 11,550.00           ตกลงราคา บ.ไลท์แมกซ์(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แมกซ์(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 ประกันคุณภาพการศึกษา ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มฯ 1,103.00            ตกลงราคา ร้าน Boy Printer ร้าน Boy Printer มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 อาคารสถานที่ ธงกลุ่มอาเซียน ฯ 1,960.00            ตกลงราคา ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 อาคารสถานที่ สวงิฝัง ฯ 96.00                ตกลงราคา บ.เสริมแสง(1991) จ ากัด บ.เสริมแสง(1991) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 อาคารสถานที่ ป้ายไวนิล ฯ 2,500.00            ตกลงราคา ร้านทวทีรัพย์อิงค์เจ็ค (Njoy) ร้านทวทีรัพย์อิงค์เจ็ค (Njoy) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 พฒันากระบวนการเรียนภาษาไทย กระดาษดับเบิ ลคัลเลอร์ ฯ 740.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 คลังพสัดุ ลูกแม็ก No.3 180.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 อาคารสถานที่ พดัลมอาคาร(ข้างฝา) HT-W18m4 2,700.00            ตกลงราคา บ.เสริมแสง (1991) จ ากัด บ.เสริมแสง (1991) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

20 ปัจจัยพื นฐาน เหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือนพฤษภาคม 2,500.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 อาคารสถานที่ จ้างเหมาซ่อมติดตั งพดัลมเพดาน 4,200.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 อาคารสถานที่ จ้างเหมาซ่อมติดตั งล าโพง 4,900.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(งวดที่ 26) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 งานอนามัยโรงเรียน TENSOPLAST ฯ 919.00               ตกลงราคา บ. ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด สาขานครสวรรค์ บ. ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด สาขานครสวรรค์มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 ปฎิบัติธรรมเป็นพระราชกุศลฯ จ้างเหมาเป็นวทิยากร 4,000.00            ตกลงราคา พระมหา (สุธนั เลี ยงวงค์) พระมหา (สุธนั เลี ยงวงค์) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 ปฎิบัติธรรมเป็นพระราชกุศลฯ จ้างเหมาเป็นวทิยากร 4,000.00            ตกลงราคา พระโกวทิ ประสาทเขตการณ์ พระโกวทิ ประสาทเขตการณ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 ปฎิบัติธรรมเป็นพระราชกุศลฯ จ้างท าอาหารและอาหารวา่ง 42,000.00           ตกลงราคา นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

5 ส่ือนวตักรรมคณิตศาสตร์ กรอบรูป A4 350.00               ตกลงราคา ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 กิจกรรม ICT ตลับ  Canon 690.00               ตกลงราคา ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 ส่ือสุขศึกษา กรอบรูป A4 350.00               ตกลงราคา ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 ส่ือพลศึกษา กรอบรูป A4 280.00               ตกลงราคา ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 ส่ือเกษตรกรรม กรอบรูป A4 280.00               ตกลงราคา ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) ร้านน าโชคสกรีน (ค้าธง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 พสัดุ (จัดซื อ-จัดจ้าง) ผงหมึกเสเซอร์ HP 300.00               ตกลงราคา ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินจากค่าเช่าเคร่ือง 1,799.85            ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 ส่ือวทิยาศาสตร์ POWER BAR ฯ 745.00               ตกลงราคา บ. แอดไวซ์ โฮลดิ ง กรุ๊ป จ ากัด บ. แอดไวซ์ โฮลดิ ง กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 คลังพสัดุ ฟวิเจอร์บอร์ดไซด์ไม้อัด ฯ 6,994.00            ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 ส่ือเกษตรกรรม ฟวิเจอร์บอร์ดไซด์ไม้อัด 180.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 ส่ือวทิยาศาสตร์ ปากาไวท์บอร์ด Pilot 44.00                ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 คลังพสัดุ เทปย่นสี 1.5 นิ ว ฯ 296.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 ส่ือวทิยาศาสตร์ Ink (All-in-one) CANON PIXMA G2000 4,320.00            ตกลงราคา บ.แอดไวซ์ โฮลดิ งส์ กรุ๊ป จ ากัด บ.แอดไวซ์ โฮลดิ งส์ กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 อาคารสถานที่ น  ามันเบนซิน 715.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 งบกลาง น  ามันดีเซล 500.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

20 อาคารสถานที่ น  ามันดีเซล 500.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 กิจการนักเรียน น  ามันดีเซล 1,300.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 งานแนะแนว น  ามันดีเซล 200.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 งานวชิาการ น  ามันดีเซล 400.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

24 นโยบายและแผนงาน ค่าถ่ายเอกสารฯ 1,935.00            ตกลงราคา ร้านทอง ถ่ายเอกสาร ร้านทอง ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

25 พฒันางานบุคคล สต๊ิกเกอร์ขาวด้าน A4 120.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

26 อาคารสถานที่ ลวดสลิงฯ 320.00               ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

27 กิจกรรมวนัไหวค้รู เอฟเวอร่ี แวลูขาไก่ฯ 1,223.00            ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

28 กิจกรรมวนัไหวค้รู กระดาษปริ นรูปฯ 405.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

29 กิจกรรมวนัไหวค้รู กรอบรูป size A4 340.00               ตกลงราคา ร้านศรีศิลป ดิจิตอล ร้านศรีศิลป ดิจิตอล มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

30 กิจกรรมวนัสุนทรภู่ ไก่ต้มฯ 650.00               ตกลงราคา นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

31 กิจกรรมวนัสุนทรภู่ ของขวญั(ปากกา+กระดาษรายงาน) 350                   ตกลงราคา สวสัดิการ ร.ร. หัวดงราชพรหมาภรณ์ สวสัดิการ ร.ร. หัวดงราชพรหมาภรณ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



32 อาคารสถานที่ หลอดไฟ 36w ฯ 540.00               ตกลงราคา ร้านเพชร ร้านเพชร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

33 อาคารสถานที่ หลอดไฟ 510.00               ตกลงราคา ร้านสุธา ใจเย็น ร้านสุธา ใจเย็น มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

34 อาคารสถานที่ ทีซอย ฯ 1,200.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

35 อาคารสถานที่ เหล็กกล่อง 2"*1"*1.5 ฯ 3,840.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

36 อาคารสถานที่ สตาร์ทเตอร์ฟลิิปฯ 2,325.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

37 อาคารสถานที่ เหล็กกล่อง 2"*1"*1.5 ฯ 3,885.00            ตกลงราคา ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต ร้าน ส.สิริรัตน์ คอนกรีต มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

38 กิจกรรม ICT Mainbord Soeket 1155 ฯ 4,200.00            ตกลงราคา บ.คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเตอร์ จ ากัด บ.คอมพวิเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเตอร์ จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

39 กิจกรรม ICT ตลับหมึก 0810 ฯ 850.00               ตกลงราคา ร้านบอสคอมพวิเตอร์ ร้านบอสคอมพวิเตอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

40 อาคารสถานที่ หลอดนีออนซุปเปอร์36w/865 DL PL 5,069.64            ตกลงราคา บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

41 บริหารงานกิจการนักเรียน แก้วไอวารีร็อค 618.00               ตกลงราคา บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

42 บริหารงานกิจการนักเรียน ตัวยิงตราช้างฯ 740.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

43 งบกลาง จ้างเหมาติดตั งล าโพงฯ 2,450.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

44 งบกลาง เคร่ืองดูดฝุ่น EC-LS20-V 2,490.00            ตกลงราคา บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ฯ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

45 งบกลาง กระถางธปูพร้อมธปู 3 ดอกฯ 727.60               ตกลงราคา บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แม๊ก(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

46 บริหารงานวชิาการ ตลับหมึก 810 620.00               ตกลงราคา บ.แอดไวซ์ บรรพต จ ากัด บ.แอดไวซ์ บรรพต จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

47 โสตทัศนูปกรณ์ สเปคคอนตัวผู้ฯ 960.00               ตกลงราคา ร้านลูกทุ่งวทิยุ ร้านลูกทุ่งวทิยุ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

48 อาคารสถานที่ สต๊ิกเกอร์ 100.00               ตกลงราคา ร้านลูกน  า ร้านลูกน  า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

49 บริหารกิจการนักเรียน โอวนัติน ฯ 266.00               ตกลงราคา บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

50 อาคารสถานที่ จ้างเหมาเปล่ียนลวดสลิงฯ 2,700.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

51 งบกลาง จ้างเปล่ียนซ่อมคอมเพสเซอร์แอร์ 16,200.00           ตกลงราคา นายนพพล  กันหา นายนพพล  กันหา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

52 อาคารสถานที่ จ้างเหมาเปล่ียนปล๊ัก สวติท์ไฟ 2,000.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

53 บริหารกิจการนักเรียน เหมาท าอาหารวา่ง 2,700.00            ตกลงราคา นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

54 งบกลาง ล าโพงแขวนผนัง 1,950.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

55 งบกลาง พดัลมฮาตาริโคจร16" 1,960.00            ตกลงราคา ร้านเสียงทองวทิยุ-โทรศัทพ์ ร้านเสียงทองวทิยุ-โทรศัทพ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

56 งบกลาง ซ่อมแอร์ 14,400.00           ตกลงราคา นายนพพล  กันหา นายนพพล  กันหา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

57 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(งบเขต) ท าอาหารวา่ง 8,000.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

58 โสตทัศนูปกรณ์ เหมาซ่อมเคร่ืองขยายเสียง 3,500.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

59 ปัจจัยพื นฐาน เหมารถรับ-ส่งนักเรียน 5,000.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

60 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่าย (งาวดที่ 27) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา



วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินจากค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 713.26               ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 อาคารสถานที่ น  ายาล้างห้องน  า(เป็ด) 234.00               ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองชัย ร้านรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 อาคารสถานที่ น  ายาขจัดคราบ 130.00               ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองชัย ร้านรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 อาคารสถานที่ แปรงล้างส้วมฯ 350.00               ตกลงราคา ร้านถนอมทรัพย์ (เฮียเหลียง) ร้านถนอมทรัพย์ (เฮียเหลียง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

5 อาคารสถานที่ ยาฆ่าหญ้าป๊อบปูล่าฯ 1,300.00            ตกลงราคา ร้านสมจิตรการเกษตร ร้านสมจิตรการเกษตร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 งบกลาง ขาแขวนตู้ล าโพงฯ 2,390.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 ขวญัและก าลังใจ ดอกกุหลาบผ้าฯ 350.00               ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองชัย ร้านรุ่งเรืองชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 งบกลาง วอยส์ PA450 แหลมไฮไดเวอร์ฯ 1,200.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 งบกลาง พดัลมเพดาน Husan 56" ขาว 990.00               ตกลงราคา บ.ไลท์แมกซ์(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แมกซ์(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 งบกลาง พดัลมผนัง 12" ฯ 3,047.20            ตกลงราคา บ.ไลท์แมกซ์(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ไลท์แมกซ์(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 งบกลาง เคร่ืองชาร์จ+ถ่านฯ 4,350.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 งบกลาง ACTOR -AT 350 FX เพาเวอร์มิกซ์ ฯ 14,310.00           ตกลงราคา ร้าน เอ ออดิโอซาวด์ ร้าน เอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 งบกลาง เบรคเกอร์เซอร์กิจ SOD ฯ 2,750.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 พฒันากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ลูกตะกร้อฯ 9,779.00            ตกลงราคา ร้านการัณย์ ร้านการัณย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 การสอนภาษาไทย สต๊ิกเกอร์ A4ฯ 267.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 อาคารสถานที่ ไวท์นิ่ววนัสถาปนาลูกเสือฯ 1,140.00            ตกลงราคา ร้านทวทีรัพย์อิงค์เจ็ค (Njoy) ร้านทวทีรัพย์อิงค์เจ็ค (Njoy) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 อาคารสถานที่ ไวท์นิ่วคุณธรรม 12 ประการ 1,500.00            ตกลงราคา ร้านทวทีรัพย์อิงค์เจ็ค (Njoy) ร้านทวทีรัพย์อิงค์เจ็ค (Njoy) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 อาคารสถานที่ น  ามันเบนซิน 950.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 งบกลาง น  ามันดีเซล 1,300.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

20 อาคารสถานที่ น  ามันดีเซล 600.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 งานแนะแนว น  ามันดีเซล 400.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 ยานพาหนะ น  ามันดีเซล 200.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 กิจการนักเรียน น  ามันดีเซล 100.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

24 ดนตรี-นาฎศิลป์ เคร่ืองส าอาง 300.00               ตกลงราคา ร้านโอปอ ร้านโอปอ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

25 พฒันางานวดัผล ข้อสอบกลางภาค 1,552.00            ตกลงราคา ร้านทอง ถ่ายเอกสาร ร้านทอง ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

26 ส่ือสังคมฯ กุหลาบ ฯ 650.00               ตกลงราคา ร้านแป้งหอมดอกไม้สด ร้านแป้งหอมดอกไม้สด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

27 เสริมสร้างความรู้สู่อาเซียน ไฟแฟรตเล็ก LED 220v ฯ 4,425.00            ตกลงราคา ร้านเอ  ออดิโอซาวด์ ร้านเอ  ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2559

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



28 วนัวสิาขบูชา เทียนพรรษาเบอร์ 12 500.00               ตกลงราคา ร้านเอี่ยมกี่ แม่บุญเหลือ ร้านเอี่ยมกี่ แม่บุญเหลือ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

29 วนัอาสหบูชาและวนัเข้าพรรษา เทียนพรรษาเบอร์ 13 1,840.00            ตกลงราคา ร้านเอี่ยมกี่ แม่บุญเหลือ ร้านเอี่ยมกี่ แม่บุญเหลือ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

30 งบกลาง อิงค์เจ็ทไวนิล 900.00               ตกลงราคา ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

31 งบกลาง INKET GLOSSY PAPERIJ 350.00               ตกลงราคา บ.บีทูเอส จ ากัด (สาขาบิ๊กซีนครสวรรค์) บ.บีทูเอส จ ากัด (สาขาบิ๊กซีนครสวรรค์)มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

32 งานสารบรรณ ผงหมึกเลเซอร์ HP 600.00               ตกลงราคา ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

33 เสริมสร้างความรู้สู่อาเซียน สายไฟเดินระบบฯ 1,200.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

34 งบกลาง ขาไฟหลอดนีออนยาวฯ 920.00               ตกลงราคา ร้านเอ  ออดิโอซาวด์ ร้านเอ  ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

35 พมันางานแนะแนว ซองขาวพบัส่ีมีครุฑฯ 600.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

36 ส่ือนวตักรรมคณิตศาสตร์ กระดาษการ์ดขาว 180 แกรมฯ 2,377.00            ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

37 งบกลาง เซอร์กิจเบรกเกอร์ 2 เฟส 50Aฯ 2,740.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

38 งบกลาง หัวไมค์ลอย UHFฯ 1,475.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

39 อาคารสถานที่ ใบตัดหญ้า 16" ฯ 200.00               ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

40 งบกลาง จ้างเหมาติดตั งพดัลม 1,120.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

41 งบกลาง จ้างเหมาซ่อมรถตัดหญ้า 1,500.00            ตกลงราคา นายปัญญา ฤทธิ์กระจาย นายปัญญา ฤทธิ์กระจาย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

42 ทัศนศึกษา จ้างท าอาหาร 16,000.00           ตกลงราคา นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

43 สัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ จ้าท าอาหาร 2,300.00            ตกลงราคา นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

44 ทัศนศึกษา (15ป)ี เหมารถบัสไม่ประจ าทาง 16,000.00           ตกลงราคา นายพงษ์ศักด์ิ ศรทอง นายพงษ์ศักด์ิ ศรทอง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

45 ทัศนศึกษา (15ป)ี เหมารถบัสไม่ประจ าทาง 16,000.00           ตกลงราคา นายสุพจน์ แก้วคง นายสุพจน์ แก้วคง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

46 ทัศนศึกษา (15ป)ี เหมารถบัสไม่ประจ าทาง 16,000.00           ตกลงราคา นายสุชิน วงศ์บุญทรา นายสุชิน วงศ์บุญทรา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

47 ทัศนศึกษา (15ป)ี เหมารถบัสไม่ประจ าทาง 16,000.00           ตกลงราคา นายสมยศ ชูกุศล นายสมยศ ชูกุศล มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

48 งบกลาง จ้างเหมาติดตั งล าโพง,พดัลมและไฟ 3,000.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

49 งบกลาง จ้างเหมาเปล่ียนเบรกเกอร์พร้อมติดตั งพดัลม 4,350.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

50 งบกลาง จ้างติดตั งเคร่ืองเสียงและเดินาสยไฟฯ 750.00               ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

51 ปัจจัยพื นฐาน เหมารถรับ ส่งนักเรียน 5,000.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

52 วนัภาษาไทย เวเฟอร์ทิวล่ีทวนิ ฯ 1,943.50            ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา



วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 ส่ือวชิาการ สีขาวฯ 1,192.00            ตกลงราคา บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด บ.วถิีเทพสรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินค่าเช่าเคร่ือง 904.26               ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสือเรียน Teen Up 1,200.00            ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 กิจกรรมวนัภาษาไทย กาวเทียนเล็กฯ 1,270.00            ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

5 กิจกรรมวนัภาษาไทย กาวเทียนเล็กฯ 506.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 กิจกรรมวนัภาษาไทย กาวเทียนเล็กฯ 228.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (งวด 28) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 อาคารสถานที่ ซ่อมรถตัดหญ้าแบบสะพาย 500.00               ตกลงราคา นายปัญญา ฤทธิ์กระจาย นายปัญญา ฤทธิ์กระจาย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 งบกลาง จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 1,000.00            ตกลงราคา หนังสือพมิพส์ายกลาง หนังสือพมิพส์ายกลาง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 งบกลาง ปั้มชักฯ 2,200.00            ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 งบกลาง ปั้มชักฯ 2,200.00            ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 อาคารสถานที่ ชุดปัสสาวะชายแบบกด ฯ 1,345.00            ตกลงราคา บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 อาคารสถานที่ ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 1,000.00            ตกลงราคา ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 ชุมนุมวทิยาศาสตร์ เข็มมาลัยฯ 206.00               ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 กิจกรรมอาเซียน อิงค์เจ็ทไวนิล "อาเซียน" 1,550.00            ตกลงราคา ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 กิจรรมวนัแม่ อิงค์เจ็ทสต๊ิกเกอร์ใส่โฟมบอร์ด 1,000.00            ตกลงราคา ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 วนัปิยมหาราช อิงค์เจ็ทสต๊ิกเกอร์ใส่โฟมบอร์ด 500.00               ตกลงราคา ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านสไมล์ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 อาคารสถานที่ เหมาติดตั งอุปกรณ์ที่ปัสสาวะ 1,000.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 ส่งเสริมการอ่าน เอกสารบันทึกการอ่าน 1,150.00            ตกลงราคา ร้านเปเปอร์เฮ้าส์ ร้านเปเปอร์เฮ้าส์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

20 อาคารสถานที่ จ้างปะยางรถไถโรงเรียน 80.00                ตกลงราคา ร้านทองมี การยาง ร้านทองมี การยาง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 วนัภาษาไทย แผ่นฟวิเจอร์บอร์ด 50.00                ตกลงราคา สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน หรภ. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน หรภ. มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 การสอนภาษาไทย โอเอซิซฯ 625.00               ตกลงราคา ร้านบ้านวาสนา ร้านบ้านวาสนา มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 งบกลาง จ้างเปล่ียนคอมเพลสเซอร์แอร์ 6,600.00            ตกลงราคา คลาสสิค แอร์ คลาสสิค แอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

24 อาคารสถานที่ จ้างเหมาซ่อมล าโพง 1,140.00            ตกลงราคา นายโกมล พรหมสะโร นายโกมล พรหมสะโร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

25 สัปดาห์วทิยาศาสตร์ น  ามันดีเซล 500.00               ตกลงราคา หจก.ชลกรปิโตเลียม หจก.ชลกรปิโตเลียม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

26 สัปดาห์วทิยาศาสตร์ น  ามันดีเซล 500.00               ตกลงราคา หจก.ชลกรปิโตเลียม หจก.ชลกรปิโตเลียม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



27 สัปดาห์วทิยาศาสตร์ น  ามันดีเซล 500.00               ตกลงราคา หจก.ชลกรปิโตเลียม หจก.ชลกรปิโตเลียม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

28 กีฬาภายนอก เหมารถรับส่งนักกีฬา 2,500.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

29 พฒันากลุ่มสาระฯสุขศึกษา,พลศึกษา เสื อกีฬา 1,650.00            ตกลงราคา ร้านการัณย์ ร้านการัณย์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

30 กิจกรรม ICT หมึกตลับ Canon 810 1,380.00            ตกลงราคา ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

31 บริหารงานวชิาการ Paper plus กระดาษ A4 710.00               ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

32 รายได้สถานศึกษา เคร่ืองแบบชุดฝึกฯ 1,600.00            ตกลงราคา ร้านเบญ ร้านเบญ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

33 ชุมนุม คปภ. น  ามันดีเซล 300.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

34 พฒันางานบุคคล น  ามันดีเซล 700.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

35 งบกลาง น  ามันดีเซล 2,010.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

36 กิจการนักเรียน น  ามันดีเซล 500.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

37 กีฬาสีภายนอก น  ามันดีเซล 500.00               ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

38 อาคารสถานที่ น  ามันเบนซิน 1,150.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

39 งบกลาง เบรคเกอร์ซีเมนต์ 2P 63A ฯ 2,520.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

40 งบกลาง จ้างเหมาเปล่ียนระบบไฟห้องคอมฯ 400.00               ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

41 งบกลาง ตู้ล าโพงไม้อัดแท้ 15 นิ วฯ 5,340.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

42 พฒันาส่ือสุขศึกษาและพลศึกษา เคร่ืองขยายเสียงเพาเวอร์แอมส์ 2,500.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

43 ปัจจัยพื นฐาน เหมารถรับ-ส่งนักเรียน (สิงหาคม) 5,000.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

วงเงนิงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก

(ราคากลาง) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา(บาท)

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนเกินจากค่าเช่าเคร่ือง 701.39               ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

2 อาคารสถานที่ เชือกผ้า 4 มม. 167.50               ตกลงราคา ร้านถนอมทรัพย์ (เฮียเหลียง) ร้านถนอมทรัพย์ (เฮียเหลียง) มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

3 อาคารสถานที่ เคร่ืองพน่ยา 1,650.00            ตกลงราคา ร้าน ก.เกษตรชัย ร้าน ก.เกษตรชัย มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (งวด 29) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

รายงานผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง เดือน กันยายน 2559

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์

ล าดับที่ งาน / โครงการ รายการวัสดุ /ครภุัณฑ์ วิธีการซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



5 ยานพาหนะ จ้างเปล่ียนน  ามันเคร่ืองรถโรงเรียน 1,905.00            ตกลงราคา ปั้มประหยัด ปั้มประหยัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

6 ส่ือวชิาการ หมืก Refill Canon ฯ 510.00               ตกลงราคา บ.แอดไวซ์ บรรพต จ ากัด บ.แอดไวซ์ บรรพต จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

7 ส่ือวชิาการ หมึก Refil Canon Y 255.00               ตกลงราคา บ.แอดไวซ์ บรรพต จ ากัด บ.แอดไวซ์ บรรพต จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

8 อาคารสถานที่ อุปกรณ์วทิยุส่ือสาร 1,500.00            ตกลงราคา ร้านไอ.ที.ชอฟ ร้านไอ.ที.ชอฟ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

9 รร. ในฝัน ฟวิเจอร์บอร์ดฯ 12,000.00           ตกลงราคา ร้านวทิยภัณฑ์ ร้านวทิยภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

10 กิจกรรม ICT ตลับ Canon 810 740.00               ตกลงราคา ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ ร้านแมสส์ ศูนย์บริการเติมหมึกฯ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

11 กิจการนักเรียน ซ่อม DVD 200.00               ตกลงราคา ร้านเอกอิเล็คทรอนิก ร้านเอกอิเล็คทรอนิก มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

12 คลังพสัดุ กระดาษ A4  70 แกรม 950.00               ตกลงราคา ร้านลูกน  า ร้านลูกน  า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

13 โรงเรียนปลอดขยะ (งบเขต) เหมาจ้างท าอาหารวา่ง 3,000.00            ตกลงราคา นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ นางบุญเอิบ บรรเทาทุกข์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

14 พฒันางานวดัผล เอกสารข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 2,483.00            ตกลงราคา ร้านทอง ถ่ายเอกสาร ร้านทอง ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

15 ขวญัและก าลังใจ ดอกกุหลาบแดงฯ 300.00               ตกลงราคา ร้านนพวรรณ ศรีบุญยงค์ ร้านนพวรรณ ศรีบุญยงค์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

16 งบกลาง เปล่ียนมอเตอร์พดัลมแอร์ 3,100.00            ตกลงราคา ร้านคลาสสิค แอร์ ร้านคลาสสิค แอร์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

17 งบกลาง ชุดโซ่พร้อมกุญแจล๊อกยาว 3m ฯ 2,740.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

18 งบกลาง ชุดซ่อมพร้อมไอซีทีกล้องวงจรฯ 3,355.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

19 งบกลาง ชุดล าโพงฮอร์น Roy รุ่น 100s 2,940.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

20 งบกลาง ติดตั งล าโพงฮอร์นฯ 1,500.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

21 เสริมทักษะจิตรกรรม ดินสอด าฯ 3,270.00            ตกลงราคา บ.แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า จ ากัด บ.แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า จ ากัด มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

22 งบกลาง เหมาซ่อมกล้องวงจรปิด 2,000.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

23 ดนตรี - นาฎศิลป์ เช่าชุดจินตลีลา 3,500.00            ตกลงราคา ร้านสวยสุด ชุดเช่า ร้านสวยสุด ชุดเช่า มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

24 งบกลาง ถ่านชาร์จ AA ฯ 1,435.00            ตกลงราคา ร้านเอ ออดิโอซาวด์ ร้านเอ ออดิโอซาวด์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

25 วชิาการ (แข่งขันศิลปหัตถกรรม) ทรายสีฯ 345.00               ตกลงราคา ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ ร้านบ้านปลา เจิดนภาพนัธ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

26 ปัจจัยพื นฐาน เหมารถรับ-ส่งนักเรียน 5,000.00            ตกลงราคา นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง นายกิตติศักด์ิ หิรัญหลวง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

27 พฒันาทักษะการคิดวเิคราะห์ และยกผลสัมฤทธิ์ O-netSksorn พชิิต O-net ภาษาไทยฯ 120,000.00         ตกลงราคา ร้านวทิยาภัณฑ์ ร้านวทิยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

28 วชิาการ (แข่งขันศิลปหัตถกรรม) ตะปู 3"  ฯ 970.00               ตกลงราคา ร้านตุ่ยหัวดง ร้านตุ่ยหัวดง มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

29 วชิาการ (แข่งขันศิลปหัตถกรรม) ไม้พื นไม้ตะแบกฯ 2,000.00            ตกลงราคา ร้านบ้านสวนปาล์ม ร้านบ้านสวนปาล์ม มีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา

30 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(งวดที่ 30) 2,500.00            ตกลงราคา บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส(ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขการตกลงราคา


