
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ระเบียนสะสม 10,483.86 10,483.86 เฉพาะเจาะจง สำนักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา                       

(องค์การค้าของ 
สกสค.) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา                       

(องค์การค้าของ 
สกสค.) 

ราคาต่ำสุด 001/2565 
4/10/2565 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 

วัสดุอุปกรณ์ในการทำ
ความสะอาด 

 

9,886.80 9,886.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 
 

บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 
 

ราคาต่ำสุด 002/2565 
10/11/2564 

2. แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล (ปพ.6) 

13,625.25 13,625.25 เฉพาะเจาะจง พรชัยการพิมพ์ พรชัยการพิมพ์ ราคาต่ำสุด 003/2565 
12/11/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 

ชุดตรวจโควิด-19 ATK-
HIP  

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บราวนี่ 
2556 จำกัด 
สำนักงานใหญ่  
 

บริษัท บราวนี่ 
2556 จำกัด 
สำนักงานใหญ่  
 

ราคาต่ำสุด 004/2565 
10/12/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน มกราคม 2565 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น 9,390.00 9,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 005/2565 
28/01/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. อุปกรณ์ในการตรวจหา
และฆ่าเชื้อเชื้อไวรัสโควิด 
2019 

32,890.00 32,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 006/2565 
16/02/2565 

2. อุปกรณ์ในการตรวจหา
และฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 
2019 

38,159.90 38,159.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 007/2565 
21/02/2565 

3. วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดเตรียมสถานที่และ
ความพร้อมในการฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด-19 
ของนักเรียนที่มีอายุ
ระหว่าง 5-11 ปี 

21,014.31 21,014.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 008/2565 
22/02/2565 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. อุปกรณ์ในการตรวจหา
และฆ่าเชื้อเชื้อไวรัสโควิด 
2019 

32,890.00 32,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 006/2565 
16/02/2565 

2. อุปกรณ์ในการตรวจหา
และฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 
2019 

38,159.90 38,159.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 007/2565 
21/02/2565 

3. วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดเตรียมสถานที่และ
ความพร้อมในการฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด-19 
ของนักเรียนที่มีอายุ
ระหว่าง 5-11 ปี 

21,014.31 21,014.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 008/2565 
22/02/2565 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน มีนาคม 2565 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. วัสดุอุปกรณ์ในการดูแล
อาคารสถานที่ 

7,254.60 7,254.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 009/2565 
7/03/2565 

2. ครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

ราคาต่ำสุด 010/2565 
16/03/2565 

3. ตู้สำหรับเก็บเอกสาร 21,014.31 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

ราคาต่ำสุด 011/2565 
16/03/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน เมษายน 2565 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ชุดตรวจ ATK 27,499.00 27,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 012/2565 
01/04/2565 

2. ซื้อหนังสือแบบเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นอนุบาล-ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

587,972.55 587,972.55 คัดเลือก ร้านสุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 

ร้านสุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 

ราคาต่ำสุด 013/2565 
05/04/2565 

3. ซื้อหนังสือแบบเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

712,968.30 712,968.30 คัดเลือก ร้านสุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 

ร้านสุพรรณ
บุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 

ราคาต่ำสุด 014/2565 
20/04/2565 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์ 

15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ 
แคร์ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่) 

บริษัท ออฟฟิศ 
แคร์ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่) 

ราคาต่ำสุด 017/2565 
06/05/2565 

2. วัสดุอุปกรณ์ในการทำ
ความสะอาดภายใน
บริเวณโรงเรียน 

31,361.70 31,361.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 018/2565 
27/05/2565 

3. พัสดุฝ่ายอาคารสถานที่ 5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 019/2565 
27/05/2565 

4. ถังขยะพลาสติกประจำ
ห้องเรียน 

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 
 

ราคาต่ำสุด 020/2565 
03/05/2565 



ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5. วัสดุอุปกรณ์ทำความ
สะอาดภายในห้องเรียน 

26,439.85 26,439.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 021/2565 
10/05/2565 

6. วัสดุสำนักงานสำหรับ
ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 

67,108.11 67,108.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 022/2565 
11/05/2565 

7. คอมพิวเตอร์ประจำห้อง
อนุบาล 3/1 

27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

บริษัท ท-ีได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 023/2565 
25/05/2565 

8. ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
ห้องสำนักงาน 

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

บริษัท ท-ีได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 024/2565 
26/05/2565 

9. ชุดตรวจ ATK 41,997.50 41,997.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 025/2565 
30/05/2565 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. กระดาษ A4 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ 
แคร์ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่) 

บริษัท ออฟฟิศ 
แคร์ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่) 

ราคาต่ำสุด 027/2565 
09/06/2565 

2. เครื่องพิมพ์กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

บริษัท ท-ีได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 028/2565 
2/06/2565 

3. วัสดุอุปกรณ์ในการทำ
ความสะอาดสายชั้น
ปฐมวัย 

5,538.32 5,538.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 030/2565 
14/06/2565 

4. พัดลมติดผนังและสาย 
HDMI 

18,760.10 18,760.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

บริษัท ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จำกัด 

ราคาต่ำสุด 031/2565 
30/06/2565 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

ลำดับที่  

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ

ราคาและวันที่
เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. กระดาษชำระ 5,082.50 5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

บริษัท บี.แอล.
เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 032/2565 
04/07/2565 

2. เครื่องพิมพ์กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 034/2565 
20/07/2565 

3. คอมพิวเตอร์กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

54,409.00 54,409.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

บริษัท ท-ีได 
คอมพิวเตอร์ โอ
เอ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 035/2565 
20/07/2565 

 

 

 

 


