
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 330.00                       330.00                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.1/63 ลงวันท่ี 3 ต.ค. 62

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00                    2,000.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนละโว้วัฒนเทคโนโลยี ร้ำนละโว้วัฒนเทคโนโลยี ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.2/63 ลงวันท่ี 3 ต.ค. 62

3 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน ก.ย. 62 35,222.00                   35,222.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเฉลิมบริกำร หจก.บุญเฉลิมบริกำร ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.3/63 ลงวันท่ี 17 ต.ค. 62

4 ซ้ือวัสดุเคร่ืองเสียง 10,650.00                   10,650.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัทมิสเตอร์คิม บริษัทมิสเตอร์คิม ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.4/63 ลงวันท่ี 31 ต.ค. 62

5 ซ้ือชุดร ำ 8 ชุด 19,700.00                   19,700.00                 เฉพำะเจำะจง โรงเรียนบ้ำนร ำไทย โรงเรียนบ้ำนร ำไทย ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.5/63 ลงวันท่ี 31 ต.ค. 62

6 ซ้ือหนังสือพิมพ์รำยเดือน 3,690.00                    3,690.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยวิทยำ ร้ำนไทยวิทยำ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.6/63 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 62

7 ซ้ือหมึกเคร่ืองกีอปป้ีปร้ิน 274,800.00                 274,800.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ จ ำกัด บริษัท ริโซ่ จ ำกัด ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.7/63 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 62

8 ซ้ือวัสดุเคมี 21,200.00                   21,200.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัทนิยมศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทนิยมศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.8/63 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 62

9 กระดำษ 70 แกรม 499,500.00                 499,500.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.9/63 ลงวันท่ี 4 พ.ย. 62

10 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 2,500.00                    2,500.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัทนิยมศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทนิยมศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.10/63 ลงวันท่ี 5 พ.ย. 62

11 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 51 รำยกำร 422,660.00                 422,660.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.11/63 ลงวันท่ี 5 พ.ย. 62

12 ซ้ือหนังสือพิมพ์รำยเดือน 2,645.00                    2,645.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยวิทยำ ร้ำนไทยวิทยำ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.12/63 ลงวันท่ี 5 พ.ย. 62

13 ซ้ือชุดแข่งกีฬำ 58,210.00                   58,210.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมรกตสปอร์ต ร้ำนมรกตสปอร์ต ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.14/63 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

14 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน ต.ค. 62 34,608.40                   34,608.40                 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเฉลิมบริกำร หจก.บุญเฉลิมบริกำร ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.16/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 13,300.00                   13,300.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลพบุรีวัสดุส ำนักงำน ร้ำนลพบุรีวัสดุส ำนักงำน ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.17/63 ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

16 ซ้ือพรมปูพ้ืน 1,860.00                    1,860.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำมประเสริฐ ร้ำนนำมประเสริฐ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.18/63 ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 726.00                       726.00                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนศึกษำ ร้ำนพัฒนศึกษำ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.20/63 ลงวันท่ี 20 พ.ย. 62

18 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนวิทย์ฯ 22,362.00                   22,362.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนศึกษำ ร้ำนพัฒนศึกษำ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.21/63 ลงวันท่ี 20 พ.ย. 62

19 ซ้ือวัสดุเคร่ืองเสียง 6,750.00                    6,750.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น.เอส.วี.กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอ็น.เอส.วี.กรุ๊ป จ ำกัด ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.23/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,025.00                    3,025.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนศึกษำ ร้ำนพัฒนศึกษำ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.25/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

21 ซ้ือพันธ์ุไม้,กระถำงต้นไม้ 16,410.00                   16,410.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรำเชษฐ พันธ์ุไม้ ร้ำนสุรำเชษฐ พันธ์ุไม้ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.31/63 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน ตุลำคม 2562 -กุมภำพันธ์ 2563

โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
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22 ซ้ือหมึกเคร่ืองงถ่ำยเอกสำร 30,000.00                   30,000.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ จ ำกัด บริษัท ริโก้ จ ำกัด ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.32/63 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 62

23 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 7,615.00                    7,615.00                   เฉพำะเจำะจง ลพบุรีวัสดุส ำนักงำน ลพบุรีวัสดุส ำนักงำน ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.33/63 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 62

24 ซ้ือซองจดหมำย,แสตมป์ 3,250.00                    3,250.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.35/63 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 62

25 ซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำด 78,275.80                   78,275.80                 เฉพำะเจำะจง หจก.วรรธนะสิน คลีนน่ิง หจก.วรรธนะสิน คลีนน่ิง ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.36/63 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 62

26 ซ้ือมือจับสแตนเลส 540.00                       540.00                     เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.มำนะกิจ 2005 ร้ำน อ.มำนะกิจ 2006 ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.40/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

27 ซ้ือหนังสือพิมพ์รำยเดือน 3,330.00                    3,330.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยวิทยำ ร้ำนไทยวิทยำ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.41/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

28 ซ้ือชุดบำสเก็ตบอล 6,000.00                    6,000.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำน PP Design Sport ร้ำน PP Design Sport ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.43/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

29 ซ้ือสีและผงเจล 3,900.00                    3,900.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำน Annmarbling Art ร้ำน Annmarbling Art ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.44/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

30 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย. 62 33,180.00                   33,180.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเฉลิมบริกำร หจก.บุญเฉลิมบริกำร ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.45/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

31 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนห้องสำรบรรณ 11,596.00                   11,596.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลพบุรีวัสดุส ำนักงำน ร้ำนลพบุรีวัสดุส ำนักงำน ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.48/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

32 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ห้องแผนงำนฯ 9,360.00                    9,360.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.50/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

33 ซ้ือวัสดุสำรเคมี 79,050.00                   79,050.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัทนิยมศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด บริษัทนิยมศึกษำภัณฑ์ จ ำกัด ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.53/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

34 ซ้ือเคร่ืองดนตรี 40,000.00                   40,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมโลเดีย ร้ำนเมโลเดีย ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.54/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

35 ซ้ือกระดำษค ำตอบคอมพิวเตอร์ 55,000.00                   55,000.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ณัฐกิตต์ิ เซลล์ เซอร์วิส หจก.ณัฐกิตต์ิ เซลล์ เซอร์วิส ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.55/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

36 ซ้ือหนังสืออ่ำนเสริม 49,984.10                   49,984.10                 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์ฯ ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์ฯ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.56/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

37 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนสังคม 32,931.00                   32,931.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนศึกษำ ร้ำนพัฒนศึกษำ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.57/63 ลงวันท่ี 23 ม.ค. 63

38 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนห้องบุคคล 15,120.00                   15,120.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ร้ำนมำนิตวิทยำภัณฑ์ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.58/63 ลงวันท่ี 23 ม.ค. 63

39 ซ้ือกล้องวงจรปิด 12 ตัว 19,260.00                   19,260.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัทเคเซอร์วิส ลพบุรี จ ำกัด บริษัทเคเซอร์วิส ลพบุรี จ ำกัด ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.61/63 ลงวันท่ี 23 ม.ค. 63

40 ซ้ือกรอบรูปสีทอง 4,000.00                    4,000.00                   เฉพำะเจำะจง หจก. พี.เค เซ็นเตอร์ หจก. พี.เค เซ็นเตอร์ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.66/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63

41 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน ธ.ค. 62 29,216.00                   29,216.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเฉลิมบริกำร หจก.บุญเฉลิมบริกำร ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.67/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63

42 ซ้ือเคร่ืองสังฆทำน 2,700.00                    2,700.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำมประเสริฐ ร้ำนนำมประเสริฐ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.68/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63
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43 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง เดือน ม.ค. 63 31,550.00                   31,550.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเฉลิมบริกำร หจก.บุญเฉลิมบริกำร ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.70/63 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63

44 ซ้ือวัสดุอุปกรณท ำควำมสะอำด 33,886.90                   33,886.90                 เฉพำะเจำะจง หจก.วรรธนะสิน คลีนน่ิง หจก.วรรธนะสิน คลีนน่ิง ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.71/63 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63

45 ซ้ือปก,ซองพลำสติก 85,000.00                   85,000.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.โรจนทรัพย์สหวัฒนำ หจก.โรจนทรัพย์สหวัฒนำ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.74/63 ลงวันท่ี 19 ก.พ. 63

46 ซ้ือยำเวชภัณฑ์ 22,098.00                   22,098.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพอเพียงเภสัช ร้ำนพอเพียงเภสัช ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.75/63 ลงวันท่ี 19 ก.พ. 63

47 ซ้ือหนังสือพิมพ์รำยเดือน 3,010.00                    3,010.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยวิทยำ ร้ำนไทยวิทยำ ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.76/63 ลงวันท่ี 19 ก.พ. 63

48 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมปะปำ 1,820.00                    1,820.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคหะภัณฑ์ลพบุรี ร้ำนเคหะภัณฑ์ลพบุรี ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.78/63 ลงวันท่ี 26 ก.พ. 63

49 ซ้ือเคร่ืองดนตรี 3,475.00                    3,475.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมโลเดีย ร้ำนเมโลเดีย ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.81/63 ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63

50 ซ้ือวัสดุแม่แรง 6,400.00                    6,400.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.รุ่งเรือง ร้ำน ช.รุ่งเรือง ไม่เกินรำคำของทำงรำชกำร ร.82/63 ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63
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1 จัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร 240.00                       240.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี.เอส.ก๊อปป้ี ร้าน วี.เอส.ก๊อปป้ี ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.1/63 ลงวันท่ี 3 ต.ค. 62

2 จัดจ้างท าความสะอาดท่ีนอน เดือน กย. 240.00                       240.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธยาน์  พังพิศ น.ส.ณัฐธยาน์  พังพิศ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.2/63 ลงวันท่ี 3 ต.ค. 62

3 จัดจ้างท าป้ายไวนิลค่าย สอวน. 5,560.00                    5,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ่ี.เอส.ปร้ิน ร้าน พ่ี.เอส.ปร้ิน ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.5/63 ลงวันท่ี 9 ต.ค. 62

4 จัดจ้างเข้าเล่ม,ถ่ายเอกสาร 4,725.00                    4,725.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เซ็นเตอร์เซอร์วิส หจก.พี.เค.เซ็นเตอร์เซอร์วิส ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.6/63 ลงวันท่ี 9 ต.ค. 62

5 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ของโรงเรียน 8,100.88                    8,100.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.7/63 ลงวันท่ี 17 ต.ค. 62

6 จัดจ้างซ่อมรถตู้ นข.1787 ลบ. 10,730.00                   10,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุทรการช่าง ร้านสุทรการช่าง ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.8/63 ลงวันท่ี 25 ต.ค. 62

7 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 537,546 6,400.00                    6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.9/63 ลงวันท่ี 25 พ.ย. 62

8 จัดจ้างรถรับ-ส่งไปสนามบินสุวรรณภูมิ 17,000.00                   17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สิงห์มณี นายสมชาย  สิงห์มณี ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.10/63 ลงวันท่ี 31 ต.ค. 62

9 จัดจ้างดูและสระน้ า เดือน ต.ค. 8,000.00                    8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง สัมมา นายขวัญเมือง สัมมา ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.11/63 ลงวันท่ี 31 ต.ค. 62

10 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องพัสดุ 1,900.00                    1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.12/63 ลงวันท่ี 31 ต.ค. 62

11 จัดจ้างซ่อมมัลติมิเตอร์ 5,300.00                    5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิสเตอร์คิม บริษัทมิสเตอร์คิม ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.14/63 ลงวันท่ี 31 ต.ค. 62

12 จัดจ้างค่าเก็บขยะเดือน ก.ย. 62 6,000.00                    6,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.16/63 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

13 จัดจ้างค่าเก็บขยะเดือน ต.ค. 62 6,000.00                    6,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.17/63 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

14 จัดจ้างค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือน ก.ย. 40,000.00                   40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.18/63 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

15 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง 546 3,900.00                    3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.19/63 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

16 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,300.00                    1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์คิม บริษัท มิสเตอร์คิม ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.20/63 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

17 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 411 6,500.00                    6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.21/63 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

18 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 541,547 43,600.00                   43,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.22/63 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

19 จัดจ้างค่าบริการ TOT เดือน ก.ย. 3,830.60                    3,830.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.23/63 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 62

20 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องการเวก 2,200.00                    2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.26/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

21 จัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร 36,000.00                   36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา พันละแหง นางอรัญญา พันละแหง ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.27/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562 - กุมภำพันธ์ 2563

โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
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22 จัดจ้างเหมารถบัสไปหัวหิน 57,000.00                   57,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สิงห์มณี นายสมชาย  สิงห์มณี ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.28/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

23 จัดจ้างซ่อมรถตู้ นข.1787 ลบ. 400.00                       400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลไฟฟ้า ร้านมงคลไฟฟ้า ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.29/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

24 จัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร 400.00                       400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เซ็นเตอร์เซอร์วิส หจก.พี.เค.เซ็นเตอร์เซอร์วิส ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.30/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

25 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,600 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิสเตอร์คิม บริษัทมิสเตอร์คิม ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.31/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย.62

26 จัดจ้างดูและสระน้ าเดือน พ.ย. 62 8,000 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง สัมมา นายขวัญเมือง สัมมา ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.35/63 ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

27 จัดจ้างป้ายไวนิล 20,000 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายท่ัวโลก ร้านป้ายท่ัวโลก ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.36/63 ลงวันท่ี 20 พ.ย. 62

28 จัดจ้างอินเทอร์เน็ตรายเดือน ต.ค. 62 40,000 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.37/63 ลงวันท่ี 20 พ.ย. 62

29 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 644,637 30,400 30,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.38/63 ลงวันท่ี 20 พ.ย. 62

30 จัดจ้างเข้าเล่มเอกสาร 300 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน LEK COPY ร้าน LEK COPY ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.39/63 ลงวันท่ี 20 พ.ย. 62

31 จัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ 4,000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  ม่ิงขวัญ นายวันชัย  ม่ิงขวัญ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.40/63 ลงวันท่ี 20 พ.ย. 62

32 จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ าพลานมัย 268,000 268,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ร้าน อ.มานะกิจ 2006 ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.44/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

33 จัดจ้างล้างกล้องจุลทรรศ์ 23,005 23,005.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี แอนด์ ดีเทรดด้ิง ร้าน วี แอนด์ ดีเทรดด้ิง ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.45/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

34 จัดจ้างซ่อมแอร์ห้องปกคลอง 2,200 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.46/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

35 จัดจ้างซ่อมแอร์ 423,433 16,400 16,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.47/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

36 จ้างซ่อมแอร์ ห้องโยฯ,ห้องพักครูโยฯ 11,000 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.48/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

37 จ้างซ่อมรถตู้ บฉ.5388 ลบ 950 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุทรการช่าง ร้านสุทรการช่าง ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.50/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

38 จ้างซ่อมเสียงนาฬิกาประชาสัมพันธ์ 3,250 3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาคอนสรัคช่ัน ร้านรัตนาคอนสรัคช่ัน ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.51/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

39 จ้างท าความสะอาดเคร่ืองนอน 240 240.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาภรณ์ สีทองอาด น.ส.วิภาภรณ์ สีทองอาด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.52/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

40 จ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป 29,211 29,211.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.54/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

41 จ้างบริการอินเทอร์เน็ตเดือน ต.ค. 62 3,830.60 3,830.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.56/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

42 จ้างซ่อมรถตู้ นข.1787 ลบ 11,150.00                   11,150.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรการช่าง ร้านสุนทรการช่าง ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.62/63 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562 - กุมภำพันธ์ 2563

โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

43 จ้างซ่อมแอร์ ห้อง 725 4,200.00                    4,200.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.63/63 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 62

44 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,250.00                    2,250.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.65/63 ลงวันท่ี 18 ธ.ค.62

45 จ้างดูแลสระว่ายน้ าเดือน ธ.ค. 62 8,000.00                    8,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง สัมมา นายขวัญเมือง สัมมา ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.69/63 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 62

46 จ้างติดต้ังกระจก ห้อง 126 48,600.00                   48,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.72/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

47 จ้างเปล่ียนกุญแจประตูห้องสารบรรณ 350.00                       350.00                     เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.73/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

48 จ้างซ่อมปร้ินเตอร์ ห้องสารบรรณ 950.00                       950.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัทมิสเตอร์คิม บริษัทมิสเตอร์คิม ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.74/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

49 จ้างซ่อมมอเตอร์สระน้ า 10,500.00                   10,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง สัมมา นายขวัญเมือง สัมมา ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.76/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

50 จ้างซ่อมเปล่ียนกุญแจโต๊ะห้องแผนฯ 1,880.00                    1,880.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.78/63 ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63

51 จ้างซ่อมปร้ินเตอร์ ห้องสารบรรณ 750.00                       750.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัทมิสเตอร์คิม บริษัทมิสเตอร์คิม ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.82/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

52 จ้างซ่อมแอร์ ห้อง541,544,546 4,200.00                    4,200.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.83/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

53 จ้างซ่อมแอร์รถ บฉ.5388 ลบ 4,740.00                    4,740.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านสายันแอร์ ร้านสายันแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.86/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

54 จ้างบริการอินเทอร์เน็ตเดือน พ.ย. 62 3,830.60                    3,830.60                   เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จ ากัด บริษัททีโอที จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.87/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

55 จ้างโทรศัพท์เดือน พ.ย. 62 40,000.00                   40,000.00                 เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.88/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

56 จ้างซ่อมประตูห้องพักครูอาคาร 4 19,500.00                   19,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ร้าน อ.มานะกิจ 2006 ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.92/63 ลงวันท่ี 20 ม.ค. 63

57 จ้างเปล่ียนยางในรถ 750.00                       750.00                     เฉพาะเจาะจง หจก.ยางสามัคคี ออโต้ คาร์ หจก.ยางสามัคคี ออโต้ คาร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.93/63 ลงวันท่ี 20 ม.ค. 63

58 จ้างซ่อมแอร์ห้อง 315 24,000.00                   24,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.94/63 ลงวันท่ี 24 ม.ค. 63

59 จ้างซ่อมรถ นข-4352 ลบ 8,886.35                    8,886.35                   เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย บ.โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.95/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63

60 จ้างท าประตู ห้อง216,217 3,000.00                    3,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ร้าน อ.มานะกิจ 2006 ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.97/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63

61 จ้างเก็บขยะราย เดือนพ.ย.,ธ.ค 12,000.00                   12,000.00                 เฉพาะเจาะจง สนง.เทศบาลเมืองลพบุรี สนง.เทศบาลเมืองลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.98/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63

62 จ้างพิมไปรษณียบัตร 1,100.00                    1,100.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมการพิมพ์ ร้านเกษมการพิมพ์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.99/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63

63 จ้างดูแลสระว่ายน้ าเดือน ม.ค. 63 8,000.00                    8,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง สัมมา นายขวัญเมือง สัมมา ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.102/63 ลงวันท่ี 3 ก.พ. 63



แบบ สขร. 1
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โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

64 จ้างซ่อมรถ นข-1781 ลบ 14,200.00                   14,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านลพบุรียานยนต์ ร้านลพบุรียานยนต์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.108/63 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63

65 จ้างซ่อมแอร์ ห้อง546 2,500.00                    2,500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.109/63 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63

66 จ้างซ่อมประตู ห้อง 532 300.00                       300.00                     เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ร้าน อ.มานะกิจ 2006 ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.110/63 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63

67 จ้างบริการอินเทอร์เน็ต เดือน ธ.ค. 62 3,830.60                    3,830.60                   เฉพาะเจาะจง บริษัททีโอที จ ากัด บริษัททีโอที จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.111/63 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63

68 จ้างบริการโทรศัพท์เดือน ธ.ค. 62 40,000.00                   40,000.00                 เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด บ.กสท โทรคมนาคม จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.113/63 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63

69 จ้างซ่อมแอร์ ห้องแนะแนว 1,712.00                    1,712.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.120/63 ลงวันท่ี 18 ก.พ. 63

70 จ้างดูแลสระน้ า 8,000.00                    8,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง สัมมา นายขวัญเมือง สัมมา ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.122/63 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 63

71 ค่าบริการเก็บขยะ เดือน ม.ค. 63 6,000.00                    6,000.00                   เฉพาะเจาะจง สนง.เทศบาลเมืองลพบุรี สนง.เทศบาลเมืองลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.123/63 ลงวันท่ี 26 ก.พ. 63

72 จ้างท าบอร์ดอาคาร 6 10,400.00                   10,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.127/63 ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63

73 จ้างซ่อมประตู วิชาการ,ทะเบียนวัดผล 3,600.00                    3,600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ร้าน อ.มานะกิจ 2005 ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.128/63 ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63

74 จ้างดูดส่ิงปฏิกูล 12,000.00                   12,000.00                 เฉพาะเจาะจง สนง.เทศบาลเมืองลพบุรี สนง.เทศบาลเมืองลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.129/63 ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63

75 จ้างท าป้ายรับสมัครนักเรียน 11,140.00                   11,140.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.มังกรทอง 999 หจก.มังกรทอง 1000 ไม่เกินราคาของทางราชการ จ.130/63 ลงวันท่ี 28 ก.พ. 63



แบบ สขร. 1
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1 ซ้ือตู้เหล็ก,กล่องพลาสติก 4,300.00                    4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.1/63 ลงวันท่ี 3 ต.ค. 62

2 ซ้ือตู้เหล็ก,กล่องพลาสติก 3,850.00                    3,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.2/63 ลงวันท่ี 3 ต.ค. 62

3 ซ้ือฉายภาพ 3 มิติ ห้อง 633 15,000.00                   15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.3/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

4
ซ้ือโปรเจคเตอร์,เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ
ห้อง 322,315

42,000.00                   42,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.4/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

5
ซ้ือโทรทัศน์ ห้อง 112 ,เคร่ืองเล่นซีดี 
ห้อง 116

19,000.00                   19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.5/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

6 ซ้ือโทรทัศน์ 55 น้ิว 32,000.00                   32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.6/63 ลงวันท่ี 12 พ.ย. 62

7 ซ้ือตู้เหล็ก 4 ฟุต,เก้าอ้ี 7,300.00                    7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.7/63 ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

8 ซ้ือเก้าอ้ีรองผู้อ านวยการ,เก้าอ้ีส านักงาน 6,700.00                    6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.8/63 ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

9 ซ้ือชุดเคร่ืองเสียง 5,114.60                    5,114.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิดีโอคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด บริษัทวิดีโอคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.9/63 ลงวันท่ี 14 พ.ย. 62

10 ซ้ือโทรทัศน์ 40 น้ิว ห้องแนะแนว 16,000.00                   16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.10/63 ลงวันท่ี 20 พ.ย. 62

11 ซ้ือโปรเจคเตอร์ 3 เคร่ือง 115,500.00                 115,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.12/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

12 ซ้ือตอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ,เคร่ืองพิมพ์ 50,000.00                   50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.13/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

13
ซ้ือโปรเจคเตอร์พร้อมจอ,เคร่ืองฉายภาพ
 3 มิติ หอประชุมศาลาไทย,               
วิชาเยนทร์,ตึกพิบูลสงครม

342,500.00                 342,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.14/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

14 ซ้ือโทรทัศน์ 50 น้ิว ห้องสมุด 20,000.00                   20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.15/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

15 ซ้ือกล้องถ่ายรูป 35,000.00                   35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.16/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

16 ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 150,950.00                 150,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.17/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

17 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 42,000.00                   42,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.18/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

18 ซ้ือเก้าอ้ีมีพนักพิง ประจ าห้องสมุด 29,350.00                   29,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก าไรเฟอร์นิเจอร์ ร้านก าไรเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.19/63 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 62

19 ซ้ือเคร่ืองกรองน้ าร้อน,เย็นห้องแนะแนว 26,000.00                   26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลพบุรี ซิต้ีมาร์ท ร้านลพบุรี ซิต้ีมาร์ท ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.20/63 ลงวันท่ี 3 ม.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ในรอบเดือน ตุลำคม 2562 - สิงหำคม 2563

โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย อ ำเภอดมือง จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
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20 ซ้ือเคร่ืองเสียง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 99,959.40                   99,959.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยออดิโอ ร้านไทยออดิโอ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.21/63 ลงวันท่ี 3 ม.ค. 63

21 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ของรร.มาตราฐานสากล 4,200.00                    4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.22/63 ลงวันท่ี 3 ม.ค. 63

22 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ห้องคณิตศาสตร์ 21,430.00                   21,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.23/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

23 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 8,516.00                    8,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.24/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

24 ซ้ือโต๊ะท างาน 4 ฟุต 5,450.00                    5,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.25/63 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 63

25 ซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจจิตอล 23,990.00                   23,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ๊ิกคาเมร่าคอร์เปอร์เรช่ันจ ากัด บริษัทบ๊ิกคาเมร่าคอร์เปอร์เรช่ันจ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.26/63 ลงวันท่ี 17 ม.ค. 63

26 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศห้อง442,พักครูวิทย์ 101,400.00                 101,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.27/63 ลงวันท่ี 23 ม.ค. 63

27 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตรนักเรียน 51,360.00                   51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโปรเพสช่ันแนล ไฮแทค จ ากัด บริษัทโปรเพสช่ันแนล ไฮแทค จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.28/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63

28 ซ้ือเก้าอ้ี 2 ตัว, ไมค์ 3 ตัว 5,398.00                    5,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.29/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63

29 ซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน,ตู้กระจก 5 ฟุต 8,450.00                    8,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.30/63 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 63

30 ซ้ือชุดไมค์โครโฟนไร้สาย 5 ชุด 40,000.00                   40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพัช์ เชลล์แอนด์เซอร์วิส ร้านณัฐพัช์ เชลล์แอนด์เซอร์วิส ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.31/63 ลงวันท่ี 4 ก.พ. 63

31 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง สนง.ผอ. 47,000.00                   47,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.32/63 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63

32 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ห้อง 216 4,800.00                    4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.33/63 ลงวันท่ี 18 ก.พ. 63

33 ซ้ือโต๊ะท างาน 4 ฟุต 5,450.00                    5,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.34/63 ลงวันท่ี 18 ก.พ. 63

34 ซ้ือตู้เหล็กทึบ 4 ฟุต 2,950.00                    2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.35/63 ลงวันท่ี 26 ก.พ. 63

35 ซ้ือป๊ัมน้ าอัตโนมัติ 7,500.00                    7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคหะภัณฑ์ลพบุรี ร้านเคหะภัณฑ์ลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.36/63 ลงวันท่ี 26 ก.พ. 63

36 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์,อุปกรณ์ไอที 177,300.00                 177,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.37/63 ลงวันท่ี 26 ก.พ. 63

37 ซ้ือเปียโนไฟฟ้า 20,000.00                   20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมโลเดีย ร้านเมโลเดีย ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.38/63 ลงวันท่ี 4 มี.ค. 63

38 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์,คอมพิวเตอร์ 61,900.00                   61,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.39/63 ลงวันท่ี 4 มี.ค. 63

39 ซ้ือกล้อง,เคร่ืองบันทึก 99,150.00                   99,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเจเทคเอ็ทเพิร์ทโซลูช่ัน จ ากัด บริษัทเจเทคเอ็ทเพิร์ทโซลูช่ัน จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.41/63 ลงวันท่ี 6 มี.ค. 63

40 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ งานวิจัยฯ 4,100.00                    4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.42/63 ลงวันท่ี 8 เม.ย. 63
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41 ซ้ือตู้กระจก,เก้าอ้ี 25,816.00                   25,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.43/63 ลงวันท่ี 8 เม.ย. 63

42 ซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 3,100.00                    3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.44/63 ลงวันท่ี 8 เม.ย. 63

43 ซ้ือคอมพิวเตอร์,เคร่ืองพิมพ์ 23,100.00                   23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.45/63 ลงวันท่ี 14 เม.ย. 63

44 ซ้ือตู้เย็น 7,800.00                    7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมลการไฟฟ้า ร้านกมลการไฟฟ้า ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.46/63 ลงวันท่ี 1 พ.ค. 63

45 ซ้ือโต๊ะ,เก้าอี 40 ตัว 182,970.00                 182,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นเอสออฟฟิต จ ากัด บริษัทเอ็นเอสออฟฟิต จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.48/63 ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 63

46 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเสียง 35,000.00                   35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพัชร์ เชลล์แอนด์ เซอร์วิช ร้านณัฐพัชร์ เชลล์แอนด์ เซอร์วิช ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.49/63 ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 63

47 ซ้ือพัดลมติดเพดาน 8 ตัว 20,000.00                   20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้นกมลการไฟฟ้า ร้นกมลการไฟฟ้า ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.50/63 ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 63

48 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,800.00                    3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.51/63 ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 63

49 ซ้ือเคร่ืองดนตรี,กลองขลุ่ย 22,000.00                   22,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงหล่อบุญเรือน โรงหล่อบุญเรือน ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.52/63 ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 63

50 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ห้องสังคม 9,800.00                    9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.53/63 ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 63

51 ซ้ือเคร่ืองฉาย 3 มิติ ห้องสังคม 17,000.00                   17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.54/63 ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 63

52 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักครูคอมฯ 43,600.00                   43,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.55/63 ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 63

53 ซ้ือตู้กระจก 4 ฟุต ห้องสารบรรณ 3,960.00                    3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.57/63 ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 63

54 ซ้ือคอมพิวเตอร์,เคร่ืองส ารองไฟ 23,000.00                   23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.58/63 ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 63

55 ซ้ือคอมพิวเตอร์ all in one กิจการนร. 18,000.00                   18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.59/63 ลงวันท่ี 26 มิ.ย. 63

56 ซ้ือโต๊ะปิงปอง 26,000.00                   26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทกีฬาภัณฑ์ จ ากัด บริษัทกีฬาภัณฑ์ จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.60/63 ลงวันท่ี 8 ก.ค. 63

57 ซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ห้อง 331 17,000.00                   17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.62/63 ลงวันท่ี 8 ก.ค. 63

58 ซ้ือโปรเจคเตอร์ ห้อง 332 27,000.00                   27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.63/63 ลงวันท่ี 8 ก.ค. 63

59 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ห้องวิทย์ฯ 11,100.00                   11,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.64/63 ลงวันท่ี 13 ก.ค. 63

60 ซ้ือเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ 17,000.00                   17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.65/63 ลงวันท่ี 13 ก.ค. 63

61 ซ้ือโปรเจคเตอร์ห้องภาษาไทย 27,000.00                   27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.66/63 ลงวันท่ี 21 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ในรอบเดือน ตุลำคม 2562 - สิงหำคม 2563

โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย อ ำเภอดมือง จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

62 ซ้ือจอภาพโปรเจคเตอร์ ห้อง 338 4,500.00                    4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.67/63 ลงวันท่ี 21 ก.ค. 63

63 ซ้ือเคร่ืองพ่นยา,เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 91,440.00                   91,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิยมศึกษาภัณฑ์ จ ากัด บริษัทนิยมศึกษาภัณฑ์ จ ากัด ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.68/63 ลงวันท่ี 21 ก.ค. 63

64 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ งานสารสนเทศ 4,100.00                    4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.69/63 ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63

65 ซ้ือคอมพิวเตอร์ ห้องสนง.ผอ 28,300.00                   28,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.70/63 ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63

66 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ห้องวิทย์และเทคโนโลยี 6,900.00                    6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.71/63 ลงวันท่ี 31 ก.ค. 63

67 ซ้ือโปรเจคเตอร์,เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 44,000.00                   44,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.72/63 ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

68 ซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ห้องอาเซียน 17,000.00                   17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.73/63 ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

69 ซ้ือเก้าอ้ีพนักพิง 9 ตัว ห้องคณิตฯ 13,950.00                   13,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.74/63 ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

70 ซ้ือเก้าอ้ีพนักพิง 7 ตัว ห้องบริหารท่ัวไป 10,850.00                   10,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.75/63 ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

71 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ห้องศิลปะ 3,500.00                    3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.76/63 ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

72 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ห้องแผนงบประมาณ 4,950.00                    4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.77/63 ลงวันท่ี 17 ส.ค. 63

73 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ห้องวิทย์ฯ 4,300.00                    4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.78/63 ลงวันท่ี 20 ส.ค. 63

74
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง
ภาษาต่างประเทศ

87,200.00                   87,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมรกตแอร์ ร้านมรกตแอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.79/63 ลงวันท่ี 26 ส.ค. 63

75 ซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ห้อง 643 18,000.00                   18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.80/63 ลงวันท่ี 28 ส.ค. 63

76 ซ้ือเคร่ืองขยายเสีง ห้องคณิตฯ 9,800.00                    9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.81/63 ลงวันท่ี 28 ส.ค. 63

77 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็นงานธนาคาร 5,500.00                    5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ร้านเพ่ือนกันครุภัณฑ์และบริการ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.82/63 ลงวันท่ี 28 ส.ค. 63

78 ซ้ือคอมพิวเตอร์,เคร่ืองพิมพ์,ส ารองไฟ 33,800.00                   33,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ร้านละโว้วัฒนเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.83/63 ลงวันท่ี 28 ส.ค. 63

79 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ห้องแนะแนว 4,900.00                    4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี บริษัทเคเซอร์วิสลพบุรี ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.84/63 ลงวันท่ี 28 ส.ค. 63

80 ซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 3,100.00                    3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินราคาของทางราชการ ร.85/63 ลงวันท่ี 28 ส.ค. 63


