
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะขอ

ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีส่ัญญาและ
วันที่ของสัญญา 

1 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่
หลักสตูรสถานศึกษา 

3,886.00 3,886.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยประเสริฐศึกษา
ภัณฑ ์

ร้านชัยประเสริฐศึกษา
ภัณฑ ์

เสนอราคาต่ำสุด จ.1/2565 
ลงวันท่ี 8 ต.ค 64 

2 จ้างซ่อมประตูเหล็ก 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกระแส สังข์สิงห ์ นายกระแส สังข์สิงห ์ เสนอราคาต่ำสุด จ.2/2565 
ลงวันท่ี 18 ต.ค 64 

3 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 
สปช.303/28 

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุก่อสรา้ง หจก.ปะทิวค้าวัสดุก่อสรา้ง เสนอราคาต่ำสุด จ.3/2565 
ลงวันท่ี 29 พ.ย. 64 

4 เชา่สัญญาณอินเตอร์เน็ท  
เดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

เสนอราคาต่ำสุด จ.4/2565 
ลงวันท่ี 30 พ.ย. 64 

5 เชา่สัญญาณอินเตอร์เน็ท  
เดือน ม.ค. - ก.พ. 65 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

เสนอราคาต่ำสุด จ.5/2565 
ลงวันท่ี 22 ก.พ. 65 

6 จ้างทำป้ายไวนิล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบินโฆษณา ร้านสุบินโฆษณา เสนอราคาต่ำสุด จ.6/2565 
ลงวันท่ี 1 มี.ค. 65 

7 เชา่สัญญาณอินเตอร์เนท็  
เดือน ม.ค. - ก.พ. 65 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

เสนอราคาต่ำสุด จ.7/2565 
ลงวันท่ี 7 พ.ค. 65 

8 จัดจ้างทำป้ายไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบินโฆษณา ร้านสุบินโฆษณา เสนอราคาต่ำสุด จ.8/2565 
ลงวันท่ี 7 พ.ค. 65 

9 เช่าเว็บไซต์สำเร็จรูป 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บไซต์ เซอร์วิส 
จำกัด 

บริษัท เว็บไซต์ เซอร์วิส 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด จ.9/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 65 

10 จ้างทำป้ายไวนิล 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบินโฆษณา ร้านสุบินโฆษณา เสนอราคาต่ำสุด จ.10/2565 
ลงวันท่ี 20 มิ.ย. 65 

11 จ้างทำป้ายไวนิล 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบินโฆษณา ร้านสุบินโฆษณา เสนอราคาต่ำสุด จ.11/2565 
ลงวันท่ี 20 ม.ิย. 65 

12 จ้างทำของว่างและเครื่องดื่ม 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Lady Nok สะพล ี ร้าน Lady Nok สะพล ี เสนอราคาต่ำสุด จ.12/2565 
ลงวันท่ี 5 ก.ค. 65 

13 จ้างทำป้ายไวนิล  500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบินโฆษณา ร้านสุบินโฆษณา เสนอราคาต่ำสุด จ.13/2565 
ลงวันท่ี 26 ก.ค. 65 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะขอ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขทีส่ัญญาและ
วันที่ของสัญญา 

14 เชา่สัญญาณอินเตอร์เน็ท  
เดือน พ.ค. - ก.ย. 65 

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

เสนอราคาต่ำสุด จ.14/2565 
ลงวันท่ี 9 ส.ค. 65 

15 จ้างทำป้ายไวนิล  500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบินโฆษณา ร้านสุบินโฆษณา เสนอราคาต่ำสุด จ.15/2565 
ลงวันท่ี 15 ส.ค. 65 

16 จ้างทำป้ายไวนิล  2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบินโฆษณา ร้านสุบินโฆษณา เสนอราคาต่ำสุด จ.16/2565 
ลงวันท่ี 22 ส.ค. 65 

17 จ้างเช่าเต็นท์ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้ววารีเต็นท์เช่า ร้านแก้ววารีเต็นท์เช่า เสนอราคาต่ำสุด จ.17/2565 
ลงวันท่ี 23 ส.ค. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะขอ

ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีส่ัญญาและ
วันที่ของสัญญา 

1 ซื้อวัสดุการเงินพัสด ุ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ำสุด ซ.1/2565 
ลงวันท่ี 15 ต.ค 64 

2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 63,076.50 63,076.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุก่อสรา้ง หจก.ปะทิวค้าวัสดุก่อสรา้ง เสนอราคาต่ำสุด ซ.2/2565 
ลงวันท่ี 25 ต.ค 64 

3 ซื้อหมึกพิมพ์ริโก ้ 25,526.30 25,526.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด ซ.3/2565 
ลงวันท่ี 5 พ.ย. 64 

4 ซื้อชุดตรวจโควดิ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รักษ์ยา เภสัช ร้าน รักษ์ยา เภสัช เสนอราคาต่ำสุด ซ.4/2565 
ลงวันท่ี 15 พ.ย. 64 

5 ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน ์ 78,055.00 78,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไถ่เชียงคา้วัสดุ
ก่อสร้าง จำกัด 

บริษัท ไถ่เชียงคา้วัสดุ
ก่อสร้าง จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด ซ.5/2565 
ลงวันท่ี 24 ม.ค. 65 

6 ซื้อวัสดุฝึกสอนสอบ 13,162.00 13,162.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ำสุด ซ.6/2565 
ลงวันท่ี 10 ก.พ. 65 

7 ซื้อวัสดุสร้างทางเดินโรงเรยีน 6,425.35.00 6,425.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุก่อสรา้ง หจก.ปะทิวค้าวัสดุก่อสรา้ง เสนอราคาต่ำสุด ซ.7/2565 
ลงวันท่ี 10 ก.พ. 65 

8 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธุรการ) 10,151.00 10,151.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ำสุด ซ.8/2565 
ลงวันท่ี 18 ก.พ. 65 

9 ซื้ออุปกรณ์แต่งสวน 11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพร ไมป้ระดับ ร้านชุมพร ไมป้ระดับ เสนอราคาต่ำสุด ซ.9/2565 
ลงวันท่ี 18 ก.พ. 65 

10 ซื้อชุดตรวจโควดิ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รักษ์ยา เภสัช ร้าน รักษ์ยา เภสัช เสนอราคาต่ำสุด ซ.10/2565 
ลงวันท่ี 21 ก.พ. 65 

11 ซื้อชุดตรวจโควดิ 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รักษ์ยา เภสัช ร้าน รักษ์ยา เภสัช เสนอราคาต่ำสุด ซ.10/2565 
ลงวันท่ี 28 ก.พ. 65 

12 ซือ้หนังสือเรียน ปีการศึกษา 
2565 

310,000.00 310,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลศึกษาภณัฑ ์ หจก.ไพศาลศึกษาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ำสุด ซ.12/2565 
ลงวันท่ี 10 มี.ค. 65 

13 ซื้อวัสดุโครงการประกันคณุภาพ
ภานใน 

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ำสุด ซ.13/2565 
ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65 



ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะขอ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 

หรือจัดจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขทีส่ัญญาและ
วันที่ของสัญญา 

14 วัสดุโครงการอ่านดี เขยีนได้ 
ตามวัย ป.๑ 

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ำสุด ซ.14/2565 
ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65 

15 ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 

6,680.00 6,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ำสุด ซ.15/2565 
ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65 

16 ซื้อชุดตรวจโควดิ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รักษ์ยา เภสัช ร้าน รักษ์ยา เภสัช เสนอราคาต่ำสุด ซ.16/2565 
ลงวันท่ี 6 พ.ค. 65 

17 ซือ้วัสดุโครงการค่ายปรับ
พื้นฐานนักเรียน 

5,436.00 5,436.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ ร้านไพศาลศึกษาภณัฑ ์ เสนอราคาต่ำสุด ซ.17/2565 
ลงวันท่ี 6 พ.ค. 65 

18 ซื้อวัสดุน้ำยาดับเพลิงแห้ง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วันเพ็ญเคมีคอล วันเพ็ญเคมีคอล เสนอราคาต่ำสุด ซ.18/2565 
ลงวันท่ี 17 พ.ค. 65 

19  ซือ้เครื่องเล่นสนาม 440,000.00 440,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน์ เพลย์กราวด์ 
กรุ๊ป จำกัด 

บริษัท ดีไซน์ เพลย์กราวด์ 
กรุ๊ป จำกัด 

เสนอราคาต่ำสุด ซ.19/2565 
ลงวันท่ี 23 พ.ค. 65 

20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20,349.26 20,349.26 เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุก่อสรา้ง หจก.ปะทิวค้าวัสดุก่อสรา้ง เสนอราคาต่ำสุด ซ.20/2565 
ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 65 

 


