
             สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561 
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

วันที ่1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
 

วงเงินที่จะซื้อ 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1. ซื้อหมึกและกระดาษไขส าหรับ
เครื่องถ่ายเอกสาร 

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 25,680.00 ราคาต่ าสุด 1/10/2561 

2. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค.พระราม9 จ ากัด 1,550.00 ราคาต่ าสุด 1/10/2561 
3. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.น้ ามันและการคา้ปลกี 

จ ากัด (มหาชน) 
1,680.00 ราคาต่ าสุด 4/10/2561 

4. ซื้อสมุดรายงานผลการเรยีน
ส าหรับห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program 

8,570.70 8ม570.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร พริ้นติ้ง จ ากัด 
ส านักงานใหญ ่

5,870.70 ราคาต่ าสุด 4/10/2561 

5. ซื้ออุปกรณ์ในการจดัท าแฟ้มและ
เอกสารในการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
ก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด 

11,556.00 ราคาต่ าสุด 11/10/2561 

6. ซื้อป้ายตั้งโตะ๊ กลุ่มบริหารวิชาการ 6,505.60     6,505.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

6,505.60 ราคาต่ าสุด 15/10/2561 

7. ซื้อแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
(ปพ.6) ห้องเรียน  MSIEP 

6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกประวีร์ เซอร์วิส จ ากัด 6,313.00 ราคาต่ าสุด 17/10/2561 

8. ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลของ
โรงเรียน 

5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด 

5,029.00 ราคาต่ าสุด 17/10/2561 

9. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,660.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูเอ็นซี 2015 จ ากดั 1,660.00 ราคาต่ าสุด 18/10/2561 
 

 



 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
 

วงเงินที่จะซื้อ 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

10. ซื้ออุปกรณส์ าหรับซ้อมและแข่งขัน
การจัดท าหนังสือเลม่เล็ก 

1,332.15     1,332.15     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด 

1,332.15     ราคาต่ าสุด 26/10/2561 

11.. ซื้ออุปกรณส์ าหรับซ้อมและแข่งขัน
หุ่นยนต ์

3,053.78     3,053.78     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด 

3,053.78     ราคาต่ าสุด 30/10/2561 

12.. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณสุขรุ่งเรือง 1,380.00 ราคาต่ าสุด 31/10/2561 
13.. ซื้ออุปกรณส์ าหรับซ้อมและแข่งขัน

การปั้นดินน้ ามันและการสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตดั ปะ  กระดาษ ช้ัน
ปฐมวัย 

3,868.05     3,868.05     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

3,868.05     ราคาต่ าสุด 31/10/2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

วันที ่3  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
 

วงเงินที่จะซื้อ 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 
ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ สาระทัศนศลิป ์

6,157.85     6,157.85     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด 

6,157.85 ราคาต่ าสุด 1/11/2561 

2. จ้างช่างซ่อมแซมทาสีอาคารเรยีน
ปฐมวัย 

99,510.00     99,510.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารธาราคีรี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

99,510.00 ราคาต่ าสุด 2/11/2561 

3. จ้างช่างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
ปฐมวัย 

82,052.95     82,052.95     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารธาราคีรี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

82,052.95 ราคาต่ าสุด 2/11/2561 

4. ซื้อวัสดุส านักงาน 15,493.60     15,493.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด  

15,493.60 ราคาต่ าสุด 5/11/2561 

5. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ าภายใน
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

2,711.00     2,711.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช(ส านักงานใหญ่) 2,711.00 ราคาต่ าสุด 6/11/2561 

6. จ้างช่างซ่อมแซมสนามเด็กเล่น
ของชั้นปฐมวัย 

99,510.00     99,510.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารธาราคีรี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

99,510.00 ราคาต่ าสุด 6/11/2561 

7. ซื้อเวชภัณฑ์ ส าหรับห้องพยาบาล 6,828.00     6,828.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม 6,828.00 ราคาต่ าสุด 7/11/2561 
8. จ้างรถโดยสารน านักเรยีนไป

แข่งขันคีตะมวยไทยและแข่งขัน
ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากล
สมัครเล่น) 
 
 

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ ผลบุญ 3,600.00 ราคาต่ าสุด 7/11/2561 



 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
 

วงเงินที่จะซื้อ 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

9. จ้างช่างซ่อมแซมลานหน้าระเบียง
อาคาร 5 

75,272.36 75,272.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารธาราครีี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

75,272.36 ราคาต่ าสุด 7/11/2561 

10. ซ้ือพวงมาลา ในพิธีถวายราช
สดุดี   

4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

4,975.50 ราคาต่ าสุด 8/11/2561 

11. ซื้อวัสดุส านักงาน 72,176.85 72,176.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

72,176.85 ราคาต่ าสุด 8/11/2561 

12. จ้างรถโดยสารน านักเรยีนไป
แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและ
แข่งขันแอโรบิก 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ ผลบุญ 1,800.00 ราคาต่ าสุด 8/11/2561 

13. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเบสท ์เซอร์วิส จ ากดั 
(ส านักงานใหญ่) 

1,600.00 ราคาต่ าสุด 8/11/2561 

14. ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและพัดลมโคจรภายใน
อาคารเรยีน 

2,548.00 2,548.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช(ส านักงานใหญ่) 2,548.00 ราคาต่ าสุด 19/11/2561 

15. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท น้อยทส์ จ ากัด 
(สาขา 2) 

1,500.00 ราคาต่ าสุด 19/11/2561 

16. ซื้ออุปกรณ์เพื่อรบัการประเมิน
รางวัลพระราชทาน 

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด  

17,120.00 ราคาต่ าสุด 21/11/2561 

17. ซื้ออุปกรณ์ของใช้อนุบาล 30,131.20 30,131.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

30,131.20 ราคาต่ าสุด 22/11/2561 

 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
 

วงเงินที่จะซื้อ 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

18. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ห้องเรียนสายชั้นปฐมวัย 

359.52      359.52      เฉพาะเจาะจง หจก.พ. ซินเกียงฮั้ว 359.52 ราคาต่ าสุด 22/11/2561 

19. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ห้องเรียนสายชั้นปฐมวัย 

  1,695.95      1,695.95    เฉพาะเจาะจง หจก.พ. ซินเกียงฮั้ว 1,695.95 ราคาต่ าสุด 22/11/2561 

20. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ห้องเรียนสายชั้นปฐมวัย 

5,210.00     5,210.00     เฉพาะเจาะจง ร้านย่ง หลี ฮง 5,210.00 ราคาต่ าสุด 22/11/2561 

21. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ห้องเรียนสายชั้นปฐมวัย 

8,617.00     8,617.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช(ส านักงานใหญ่) 8,617.00 ราคาต่ าสุด 22/11/2561 

22. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกซ้อม
และการแข่งขันหุ่นยนต ์

4,978.71     4,978.71     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

4,978.71 ราคาต่ าสุด 22/11/2561 

23. ขอซื้อวัสดุส านักงาน 80,993.65    80,993.65    เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

80,993.65 ราคาต่ าสุด 26/11/2561 

24. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง   1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเบสท์ เซอร์วิส จ ากดั 
(ส านักงานใหญ่) 

1,500.00 ราคาต่ าสุด 28/11/2561 

25. ซ้ือพัดลมโคจรและพัดลมติด
ผนัง 

18,800.00   18,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮ.รุ่งเรือง 18,800.00 ราคาต่ าสุด 28/11/2561 

26. ซื้อแผ่นลูกฟูกเพื่อจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันชาติ 

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญภัณฑ์ จ ากดั 1,620.00 ราคาต่ าสุด 29/11/2561 

 
 
 
 
 
 
 



         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2561 
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

วันที ่4  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
 

วงเงินที่จะซื้อ 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1. ซื้อกระดาษ A4 76,237.50 76,237.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด  

76,237.50    ราคาต่ าสุด 6/12/2561 

2. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,400.10 1,400.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค พระราม 9 จ ากดั 1,400.10 ราคาต่ าสุด 7/12/2561 
3. ซื้อแผ่นลูกฟูกเพื่อแสดงผลงาน รบั

การประเมินรางวัลพระราชทาน 
1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 

จ ากัด 
1,712.00     ราคาต่ าสุด 8/12/2561 

4. ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมพลสั คอร์ปอเร
ชัน จ ากัด 

1,200.00 ราคาต่ าสุด 10/12/2561 

5. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมสนามเดก็
เล่นอนุบาล 

4,266.40 4,266.40 เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช(ส านักงานใหญ่) 4,266.40    ราคาต่ าสุด 12/12/2561 

6. จ้างช่างท าโปสเตอร์แข่งขันหุ่นยนต์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต  เถาว์ชาลี   500.00          ราคาต่ าสุด 13/12/2561 
7. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ปั๊มนิมิตรบริการ 500.00 ราคาต่ าสุด 15/12/2561 
8. ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค พระราม 9 

จ ากัด 

1,430.00 ราคาต่ าสุด 15/12/2561 

9. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้า
ปลีก จ ากัด 

1,300.00 ราคาต่ าสุด 16/12/2561 

10. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนองกุงศรี
ปิโตรเลียม 

990.00   ราคาต่ าสุด 16/12/2561 

11. ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมงานวันคริสต์มาส 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

4,996.90 4,996.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด  

4,996.90     ราคาต่ าสุด 17/12/2561 
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12. จ้างช่างท าป้ายไวนิลการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 

500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต  เถาว์ชาลี   500.00          ราคาต่ าสุด 18/12/2561 

13. จ้างรถโดยสารน านักเรยีนไป
แข่งขันแอโรบิก งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนครั้งท่ี 68 ระดับภาค 

  1,800.00   1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ ผลบุญ   1,800.00 ราคาต่ าสุด 19/12/2561 

14. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

3,424.00     3,424.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

3,424.00     ราคาต่ าสุด 20/12/2561 

15. จ้างช่างซ่อมแซมพื้นบริเวณอ่าง
ล้างมือหน้าห้องอนุบาล 3/3 

85,600.00     85,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ทีเอ็น เมทัล โปรดักส์ 
จ ากัด 

85,600.00     ราคาต่ าสุด 20/12/2561 

16. จ้างช่างซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้า
อาคาร 5 

170,000.00     170,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารธาราครีี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

170,000.00     ราคาต่ าสุด 21/12/2561 

17. จ้างรถโดยสารน านักเรยีนเข้า
ร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  จันทน์อาภรณ์   3,000.00 ราคาต่ าสุด 24/12/2561 

18. ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 900.00    900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา 8 900.00    ราคาต่ าสุด 24/12/2561 
19. จ้างรถโดยสารน านักเรยีนเข้า

ร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  จันทน์อาภรณ์   3,000.00 ราคาต่ าสุด 24/12/2561 

20. ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 900.00    900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา 8 900.00    ราคาต่ าสุด 24/12/2561 
21. จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 7,0๐๐.00      7,0๐๐.00      เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย แซโ่ค้ว 7,0๐๐.00      ราคาต่ าสุด 25/12/2561 
22. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 940.00    940.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. พระราม 9 940.00    ราคาต่ าสุด 27/12/2561 
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23. ซื้อเว็บไซตส์ าเร็จรปู 3,210.00     3,210.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บ เซอร์วิส จ ากดั 3,210.00     ราคาต่ าสุด 27/12/2561 
24. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 940.00    940.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. พระราม 9 940.00    ราคาต่ าสุด 27/12/2561 
25. ซื้อเว็บไซตส์ าเร็จรปู 3,210.00     3,210.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บ เซอร์วิส จ ากดั 3,210.00     ราคาต่ าสุด 27/12/2561 
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โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
วันที ่4  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
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1. จ้างช่างซ่อมแซมท่อน้ าประปา 2,675.00         2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทไทย ทีเอ็น เมทัล โปรดักส์ 
จ ากัด   

2,675.00         ราคาต่ าสุด 2/1/2562 

2. ซื้อหมึกพิมพ ์ 70,812.60     70,812.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด  

70,812.60     ราคาต่ าสุด 3/1/2562 

3. ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนภายใน
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

273,920.00   273,920.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรัชฌา  273,920.00   ราคาต่ าสุด 7/1/2562 

4. จ้างช่างท าป้ายไวนิลโครงงาน
คุณธรรมโรงเรียนสายน้ าทิพย ์

3,852.00      3,852.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จ ากัด   3,852.00      ราคาต่ าสุด 8/1/2562 

  5. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,500.00    1,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเบสท์ เซอร์วิส จ ากดั 
(ส านักงานใหญ่) 

1,500.00    ราคาต่ าสุด 10/1/2562 

6. จ้างล้างและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน
สายน้ าทิพย ์

3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง นายฉันทวัฒน์  เผื่อนอุดม 3,300.00        ราคาต่ าสุด 16/1/2562 

7. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,590.00    1,590.00    เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งรัฐพล กรุ๊ป (สาขา9) 1,590.00    ราคาต่ าสุด 16/1/2562 
8. ซื้อสื่อโทรทัศน์ห้องเรยีนอนุบาล 

และห้องเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 

176,015.00   176,015.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

176,015.00   ราคาต่ าสุด 17/1/2562 

9. ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง
ส านักงานและปัม๊น้ าแอรส์ี่ทิศทาง 

31,800.00        31,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ช่างโอ๊คเซอร์วิส 31,800.00        ราคาต่ าสุด 21/1/2562 

10. จ้างช่างซ่อมเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ฐานข้อมูลห้องสมดุ 

604.55        604.55        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

604.55        ราคาต่ าสุด 24/1/2562 
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11. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค.พระราม9 
จ ากัด 

1,400.00 ราคาต่ าสุด 26/1/2562 

12. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,330.10    1,330.10    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. พระราม9 จ ากัด 1,330.10    ราคาต่ าสุด 30/1/2562 
13. ซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร ์ 3,110.00     3,110.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช(ส านักงานใหญ่) 3,110.00     ราคาต่ าสุด 30/1/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
วันที ่5  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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1. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เปลี่ยนสายแปลงUSB 

3,424.00        3,424.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

3,424.00        ราคาต่ าสุด 1/2/2562 

2. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง
พยาบาล 

  2,953.20          2,953.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

  2,953.20        ราคาต่ าสุด 1/2/2562 

3. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

2,279.10    2,279.10    เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

2,279.10    ราคาต่ าสุด 1/2/2562 

4. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,400.00    1,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค.พระราม9 จ ากัด 1,400.00    ราคาต่ าสุด 3/2/2562 
5. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับติดตั้ง

ปลั๊กไฟ 
1,675.00    1,675.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช (ส านักงานใหญ่) 1,675.00    ราคาต่ าสุด 5/2/2562 

6. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซม
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นอนุบาล 

1,187.00    1,187.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช (ส านักงานใหญ่) 1,187.00    ราคาต่ าสุด 12/2/2562 

7. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซม
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (บันได
เชือก) 

1,120.00    1,120.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช (ส านักงานใหญ่) 1,120.00    ราคาต่ าสุด 13/1/2562 

8. ซื้ออุปกรณส์ าหรับการบันทึกภาพ 5,842.20     5,842.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด  

5,842.20     ราคาต่ าสุด 15/2/2562 

9. ซื้อหมึกและกระดาษไขส าหรับ
เครื่องถ่ายเอกสาร 

25,680.00   25,680.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 25,680.00   ราคาต่ าสุด 18/2/2562 

10. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,340.20    1,340.20    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค.พระราม9 จ ากัด 1,340.20    ราคาต่ าสุด 21/2/2562 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 
                         โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

                      วันที ่3  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
 

วงเงินที่จะซื้อ 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1. ซื้อน้ ายาล้างจาน 3,531.00    3,531.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

3,531.00    ราคาต่ าสุด 4/3/2562 

2. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 15,000.00   15,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ท๊อปเทล เพาเวอร์ 
(ส านักงานใหญ่) 

15,000.00   ราคาต่ าสุด 7/3/2562 

3. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง
เซิร์ฟเวอร์และห้องคอมพิวเตอร์
อนุบาล 

72,760.00        72,760.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณ์แอร์
คอน(ส านักงานใหญ่) 

72,760.00        ราคาต่ าสุด 7/3/2562 

4. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเบสท์ เซอร์วิส จ ากดั 1,000.00    ราคาต่ าสุด 9/3/2562 
5. จ้างรถโดยสารน านักเรยีนเข้าร่วม

ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารธรรม 
   1,8๐๐.00      1,8๐๐.00      เฉพาะเจาะจง นายศรันย์ เขียวอัมพร   1,8๐๐.00      ราคาต่ าสุด 18/3/2562 

6. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 1,400.00    1,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค.พระราม9 จ ากัด 1,400.00    ราคาต่ าสุด 18/3/2562 
7. ซื้อแฟ้มกระดมุพลาสติกในการจัด

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

1,524.75    1,524.75    เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.มารเ์ก็ตติ้ง 
จ ากัด 

1,524.75    ราคาต่ าสุด 20/3/2562 

8. ซื้อแบบพิมพ์ ปพ.1 และ ปพ.3 2,550.00     2,550.00     เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (องค์การ
ค้าของ สกสค.) 

2,550.00     ราคาต่ าสุด 27/3/2562 

9. จ้างล้างเครื่องกรองน้ าภายใน
โรงเรียน 

22,951.50     22,951.50     เฉพาะเจาะจง ร้านเฮลตี้ เมท เครื่องกรองน้ า 22,951.50     ราคาต่ าสุด 27/3/2562 

10. ซื้อสวิตซฮ์ับ 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

9,309.00 ราคาต่ าสุด 28/3/2562 



 


