
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และชุดหุ่นยนต์ 34,750.00 34,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เค เอ็น เซอร์วิส ราคาต่่าสุด 1/10/2562 

2 ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิส
เต็ม จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 1/10/2562 

3 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์แข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้่า 
(อพวช) 

1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ศิลป์อรัญฯ ราคาต่่าสุด 1/10/2562 

4 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์แข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้่า 
(อพวช) 

1,194.12 1,194.12 เฉพาะเจาะจง หจก. ไชยยัณต์โลหะ ราคาต่่าสุด 1/10/2562 

5 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์แข่งขันกิจกรรมจรวดขวดน้่า 
(อพวช) 

1,922.00 1,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทย
วัสดุ จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 3/10/2562 

6 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์แข่งขันสวนถาด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยุ้ยกระบองเพชร ราคาต่่าสุด 10/10/2562 
7 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์แข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 4,137.00 4,137.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ร้อยเอ็ดฮ๊อบบี้ ราคาต่่าสุด 11/10/2562 
8 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์แข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2,004.00 2,0004.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล

เฮ้าส์ จ่ากัด 
ราคาต่่าสุด 15/10/2562 

9 ซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไทยปิโตรเลี่ยม 
เอ็นจีวี 

ราคาต่่าสุด 15/10/2562 

10 ซื้อวัสดุส่านักงาน 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พัทรพร (เยาว์) 
ดอกไม้สด 

ราคาต่่าสุด 22/10/2562 

11 ซื้อวัสดุส่านักงาน 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พอเพียงก๊อปปี้ ราคาต่่าสุด 29/10/2562 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 
ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ในการดูแลความสะอาด
อาคารสถานที่ 

4,194.00 4,194.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีบี คลีนนิ่ง ราคาต่่าสุด 1/11/2562 

2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์แข่งขันทักษะทางวิชาการ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน แหน่ง – ญา 

วาเลนไทน์ 
ราคาต่่าสุด 1/11/2562 

3 ซื้อวัสดุส่านักงาน ฝ่ายวิชาการ 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ริโซ่ 

(ประเทศไทย) 
จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 7/11/2562 

4 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 6,034.80 6,034.80 เฉพาะเจาะจง 
หจก. เมืองไทย
อิเล็กทรอนิกส์ 

1979 
ราคาต่่าสุด 8/11/2562 

5 
ซื้อวัสดุส่านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

5,667.00 5,667.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 8/11/2562 

6 ซื้อธงชาติ ฝ่ายบริการ 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 8/11/2562 

7 
ซื้อวัสดุส่านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 11/11/2562 

8 
ซื้อวัสดุส่านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน แพล็นเน็ต

เซ็นเตอร์ 
ราคาต่่าสุด 12/11/2562 



9 
ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียน
การสอน 

29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท แอล เอส 
สปอร์ต ซัพพลาย 

จ่ากัด 
ราคาต่่าสุด 12/11/2562 

10 ซื้อวัสดุส่านักงาน ฝ่ายวิชาการ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ริโซ่ 

(ประเทศไทย) 
จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 18/11/2562 

11 ซื้อวัสดุส่านักงาน ฝ่ายธุรการ 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พอเพียง 
ก็อปปี้ 

ราคาต่่าสุด 19/11/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 
จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 

23,552.00 
23,552.00 

เฉพาะเจาะจง 
หจก. ส.เรืองชัย
โลหะกิจ 

ราคาต่่าสุด 3/12/2562 

2 
จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 

18,532.50 
18,532.50 

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซีอาร์ซี 
ไทยวัสดุ จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 3/12/2562 

3 
ซื้อวัสดุ – อุปกรณต์กแต่งสถานที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

4,000.00 
4,000.00 

เฉพาะเจาะจง ร้าน นครพันธุ์ไม้ ราคาต่่าสุด 6/12/2562 

4 จ้างติดตั้งสติกเกอร์รถยนต์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ๊ดไอเดีย ราคาต่่าสุด 6/12/2562 

5 
จ้างเหมาเช่าชุดร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา 101 
เกมส์ 

7,000.00 
7,000.00 

เฉพาะเจาะจง 
นางมัญชุสา จุฬา
รมย ์

ราคาต่่าสุด  

6 ซื้อเครื่องพิมพ์ งานโครงการพิเศษ 6,850.00 
6,850.00 

เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ยูนิตี้ ไอที 
ซิสเต็ม จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 16/12/2562 

7 ซื้อวัสดุเตรียมประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง ห้าง สิริมาค้าผ้า ราคาต่่าสุด 20/12/2563 

8 ซื้อวัสดุส่านักงาน ฝ่ายวิชาการ 4,500.00 
4,500.00 

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน คลังกระดาษ
ร้อยเอ็ด 

ราคาต่่าสุด 24/12/2562 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 
ซื้อวัสดุส่านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สหะกล โอเอ  ราคาต่่าสุด 3/01/2563 

2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท เดอ แล้มพ์ 

จ่ากัด 
ราคาต่่าสุด 8/01/2563 

3 
จ้างรถยนต์ปรับอากาศน่านักเรียนไปทัศน
ศึกษา โครงการพิเศษ 

144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นายบัญชา แก่นนา

ค่า 
ราคาต่่าสุด 10/01/2563 

4 
จ้างรถยนต์ปรับอากาศน่านักเรียนไปทัศน
ศึกษา ห้องเรียนธรรมดา 

172,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง 
หจก. รุ่งเรืองวงศ์ 

ทราเวล 
ราคาต่่าสุด 10/01/2563 

5 
ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์เพ่ือรับการประเมินศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง 

2,371.00 2,371.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท วินซัม โปร

ดักส์ จ่ากัด 
ราคาต่่าสุด 10/01/2563 

6 
ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ใช้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
สถานศึกษา 

2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน Chiang Mai 

Handicraft 
ราคาต่่าสุด 13/01/2563 

7 
ซื้อวัสดุ - -อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียน
การสอนโครงการพิเศษ 

45,025.00 45,025.00 เฉพาะเจาะจง 
หจก. ทรงศิลป์

เวิล์ด 
ราคาต่่าสุด 17/01/2563 

8 ซื้อกระดาษ A4 ฝ่ายวิชาการ 11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พอเพียงก็อปปี้ ราคาต่่าสุด 20/01/2563 

9 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2,964.00 2,964.00 เฉพาะเจาะจง 
หจก. บ้านหมอยา

เภสัช 
ราคาต่่าสุด 29/01/2563 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2563 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 
จ้างเหมาที่พักในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

182,000.00 182,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ริมราง ราคาต่่าสุด 03/02/2563 

2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานปฏิคม 4,878.00 4,878.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สยามแม็คโคร 

จ่ากัด 
ราคาต่่าสุด 03/02/2563 

3 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานแนะแนว 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ร้อยเอ็ด
พลาซ่า จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 14/02/2563 

4 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานฝ่ายธุรการ 4,056.00 4,056.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ร้อยเอ็ด
พลาซ่า จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 17/02/2563 

5 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานปัจฉิมนิเทศ 13,440.00 13,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส่าเพ็งเอาท์เล็ท ราคาต่่าสุด 19/02/2563 

6 
จ้างติดตั้งผ้าม่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทินกรผ้าม่าน ราคาต่่าสุด 21/02/2563 

7 
ซื้ออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ 

5,190.00 5,190.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สยามโกลบอล

เฮ้าส์ จ่ากัด 
ราคาต่่าสุด 24/02/2563 

8 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 28,908.00 28,908.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านแพล็นเน็ตเซ็น

เตอร์ 
ราคาต่่าสุด 26/02/2563 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 
ซื้อวัสดุเตรียมงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3,330.00 3,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พอเพียงก็อปปี้ ราคาต่่าสุด 2/03/2563 

2 ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายธุรการ 5,461.00 5,461.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บัณฑิตกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 2/03/2563 

3 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานอาคารสถานที่ 19,580.00 19,580.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ผลิตภัณฑ์
และวัสดุก่อสร้าง 
จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 5/03/2563 

4 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล งานประกันคุณภาพ 5,999.49 5,999.49 เฉพาะเจาะจง 
หจก. ทรัพย์เจริญ
การพิมพ์ 

ราคาต่่าสุด 9/03/2563 

5 
ซื้อโคมไฟติดตั้งหน้าโรงเรียน งานอาคาร
สถานที่ 

3,567.00 3,567.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซีอาร์ซี ไท
วัสดุ จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 18/03/2563 

6 
จ้างเหมาท่าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
ห้องโสตทัศนศึกษา 

18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจง 
ร้านรุ่งเรืองแอร์
แอนด์เซอร์วิส 

ราคาต่่าสุด 23/03/2563 

7 
ซื้ออุปกรณ์งานช่างเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

2,045.00 2,045.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ซีอาร์ซี ไท
วัสดุ จ่ากัด 

ราคาต่่าสุด 27/03/2563 

 


