
แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้อส่ือการเรียนการสอน 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง บ.สยามครีเอท 1,800 บ.สยามครีเอท ราคาต่ำสุด 7/ต.ค./2563 
2 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 2,150.70 2,150.70 เฉพาะเจาะจง ร้านดำรงเคหะภัณฑ์ 

2,150.70 
ร้านดำรงเคหะภัณฑ์ ราคาต่ำสุด 12/ต.ค./2563 

3 ซื้ออาหารเสริม(นม
กล่อง) 

111,481.92 111,481.92 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา
111,481.92 

โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

ราคาต่ำสุด 21/ต.ค./2563 

4 ซื้อแฟ้ม 2 ห่วง 552 552 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท 552 บ.ออฟฟิศเมท ราคาต่ำสุด 26/ต.ค./2563 
5 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 3,752 3,752 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 

3,752 
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ราคาต่ำสุด 28/ต.ค./2563 

         
         
         
         
         



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  
พจิพร 6,000 

นางสาวอรพรรณ  
พจิพร 

ราคาต่ำสุด 6/พ.ย./2563 

2 จ้างเหมาค่าเบ้ียเล้ียงพล
ขับ 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง โรงแรมไมด้า 2,100 โรงแรมไมด้า ราคาต่ำสุด 23/พ.ย./2563 

3 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ 650 650 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโค จำกัด 
650 

บ.สยามแมคโค 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 30/พ.ย./2563 

         
         
         
         
         
         
         



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน 

10,370 10,370 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.พี.คัพ แอนด์ 
สปอร์ต 10,370 

ร้านเอ.พี.คัพ แอนด์ 
สปอร์ต 

ราคาต่ำสุด 2/ธ.ค./2563 

2 จ้างเหมาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
จังหวัดน่าน 

14,850 14,850 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงแรมอูปแก้ว 
รีสอร์ท 14,850 

หจก.โรงแรมอูปแก้ว 
รีสอร์ท 

ราคาต่ำสุด 8/ธ.ค./2563 

3 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 15,194 15,194 เฉพาะเจาะจง บ.บิซิเนส ชีทีเอส 
จำกัด 15,194 

บ.บิซิเนส ชีทีเอส 
จำกัด  

ราคาต่ำสุด 17/ธ.ค./2563 

4 ซื้อส่ือ/วัสดุ/อุปกรณ์ 24,722 24,722 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
24,722 

ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ราคาต่ำสุด 21/ธ.ค./2563 

5 ซื้อส่ือ/วัสดุ/อุปกรณ์ 25,481 25,481 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
25,481 

ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ราคาต่ำสุด 21/ธ.ค./2563 

         
         
         



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาค่าอินเตอร์เน็ต 1,161.03 1,161.03 เฉพาะเจาะจง บ.ทรู อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด
1,161.03 

บ.ทร ูอินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

ราคาต่ำสุด 1/ม.ค./2564 

2 ซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตน
เลส 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง บ.คิงเทเบิล จำกัด
80,000 

บ.คิงเทเบิล จำกัด ราคาต่ำสุด 12/ม.ค./2564 

         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูม ิ 1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง บ.ยนูิโก จำกัด 1,320 บ.ยนูิโก จำกัด ราคาต่ำสุด 1/ก.พ./2564 
2 จ้างเหมาค่าอินเตอร์เน็ต 1,915.30 1,915.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทรู อินเทอร์เน็ต 

คอร์ปเรช่ัน จำกัด 
บ.ทร ูอินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

ราคาต่ำสุด 1/ก.พ./2564 

3 ซื้อแอลกอฮอล์เจลอินทัช 618 618 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโค จำกัด 
618 

บ.สยามแมคโค 
จำกัด  

ราคาต่ำสุด 2/ก.พ./2564 

4 จ้างเหมาค่าประกันภัย
รถยนต์ 

1,182 1,182 เฉพาะเจาะจง บ.แอกซ่าประกันภัย
จำกัด 1,182 

บ.แอกซ่าประกันภัย
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 9/ก.พ./2564 

5 ซื้อหมึกพิมพ ์ 21,092 21,092 เฉพาะเจาะจง พีเอส เน็ตเวิร์ค ซัพ
พลาย 21,092 

พีเอส เน็ตเวิร์ค ซัพ
พลาย 

ราคาต่ำสุด 9/ก.พ./2564 

6 ซื้อก๊อกอ่างล้างหน้า 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดำรงเคหะภัณฑ์ 
1,000 

ร้านดำรงเคหะภัณฑ์ ราคาต่ำสุด 14/ก.พ./2564 

7 ซื้ออุปกรณ์ขยายเสียง 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส คอมพิวเตอร์
1,750 

ที.พี.เอส 
คอมพิวเตอร์ 

ราคาต่ำสุด 15/ก.พ./2564 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาค่าอินเตอร์เน็ต 1,915.30 1,915.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทรู อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

บ.ทร ูอินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

ราคาต่ำสุด 1/มี.ค./2564 

2 จ้างเหมาค่าอินเตอร์เน็ต 1,915.30 1,915.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทรู อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด
1,915.30 

บ.ทร ูอินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

ราคาต่ำสุด 1/มี.ค./2564 

3 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่าย
เอกสารชาร์ป 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง พีเอส เน็ตเวิร์ค ซัพ
พลาย 4,950 

พีเอส เน็ตเวิร์ค ซัพ
พลาย 

ราคาต่ำสุด 4/มี.ค./2564 

         
         
         
         
         
         
         



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาค่าอินเตอร์เน็ต 1,915.30 1,915.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทรู อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 
1,915.30 

บ.ทร ูอินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

ราคาต่ำสุด 1/เม.ย./2564 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง) 66,528 66,528 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา66,528 

โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

ราคาต่ำสุด 19/พ.ค./2564 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาค่าอินเตอร์เน็ต 1,915.30 1,915.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทรู อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 
1,915.30 

บ.ทร ูอินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

ราคาต่ำสุด 1/มิ.ย./2564 

2 จ้างเหมาค่าอินเตอร์เน็ต 1,915.30 1,915.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทรู อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 
1,915.30 

บ.ทร ูอินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

ราคาต่ำสุด 1/เม.ย./2564 

3 ซื้อส่ือ/วัสดุ/อุปกรณ์ 49,747 49,747 เฉพาะเจาะจง เพชร ดารากร 49,747 เพชร ดารากร ราคาต่ำสุด 21/มิ.ย./2564 
4 ซื้อส่ือ/วัสดุ/อุปกรณ์ 32,415.57 32,415.57 เฉพาะเจาะจง เพชร ดารากร 

32,415.57 
เพชร ดารากร ราคาต่ำสุด 21/มิ.ย./2564 

5 จ้างเหมาขอซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

975 975 เฉพาะเจาะจง นายพีระพนัธ์ สังข
พันธุ์ 975 

นายพีระพนัธ์ สังข
พันธุ ์

ราคาต่ำสุด 23/มิ.ย./2564 

6 ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง) 62,028.24 62,028.24 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา
62,028.24 

โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

ราคาต่ำสุด 24/มิ.ย./2564 



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-31 เดือน กรกฎาคมพ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้ออะคลีลิคใส 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไอทีทีไอพลาสติก 
จำกัด 2,000 

บ.ไอทีทีไอพลาสติก 
จำกัด 

ราคาต่ำสุด 1/ก.ค./2564 

2 จ้างเหมาปูพื้นกระเบ้ือง
ห้องอนุบาล2/2 และห้อง
ธุรการ 

87,800 87,800 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ ทับทิม
เขียว 87,800 

นายกิตติพงษ์ 
ทับทิมเขียว 

ราคาต่ำสุด 2/ก.ค./2564 

3 ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง) 75,744.52 75,744.52 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา
75,744.52 

โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

ราคาต่ำสุด 23/ก.ค./2564 

4 ซื้อแบบบันทึกพัฒนาการ
เด็กนักเรียนอนุบาล 

8,041.05 8,041.05 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูนิเวอร์ แอนด์ 
เทรดแซล กราฟฟิคด้ิง 
8,041.05 

หจก.ยูนิเวอร์ แอนด์ 
เทรดแซล กราฟฟิ
คด้ิง 

ราคาต่ำสุด 30/ก.ค./2564 

         
         
         



แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1-31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

รับการคัดเลือกและ
ที่ตกลซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุสถาบัน
พระมหากษัตริย์ฯ 

10,420 10,420 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ พุทธา 
10,420 

นายไพฑูรย์ พุทธา 
 

ราคาต่ำสุด 2/ส.ค./2564 

2 ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง) 63,553.14 63,553.14 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา
63,553.14 

โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

ราคาต่ำสุด 26/ส.ค./2564 

         
         
         
         
         
         
         
         
         



 


