
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
พอสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลง 

1 ซื้อส่ือการเรียนการ
สอน 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง บ.สยามครีเอท 1,800 บ.สยามครีเอท 1,800 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ1/2564 
วันท่ี7ต.ค.2563 

2 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 2,150.70 2,150.70 เฉพาะเจาะจง ร้านดำรงเคหะ
ภัณฑ์ 

2,150.70 ร้านดำรงเคหะ
ภัณฑ์ 

2,150.70 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ2/2564 
วันท่ี12ต.ค.2563 

3 ซื้ออาหารเสริม(นม
กล่อง) 

111,481.92 111,481.92 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

111,481.9
2 

โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

111,481.92 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ3/2564 
วันท่ี21ต.ค.2563 

4 ซื้อแฟ้ม 2 ห่วง 552 552 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท 552 บ.ออฟฟิศเมท 552 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ4/2564 
วันท่ี26ต.ค.2563 

5 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 3,752 3,752 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์ 

3,752 ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์ 

3,752 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ5/2564 
วันท่ี28ต.ค.2563 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
พอสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลง 

6 จ้างเหมาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอร
พรรณ  พจิพร 

6,000 นางสาวอร
พรรณ  พจิพร 

6,000 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ1/2564 
วันท่ี6พ.ย.2563 

7 จ้างเหมาค่าเบ้ียเล้ียง
พลขับ 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง โรงแรมไมด้า 2,100 โรงแรมไมด้า 2,100 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ2/2564 
วันท่ี23พ.ย.2563 

8 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ 650 650 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโค 
จำกัด 

650 บ.สยามแมคโค 
จำกัด 

650 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ6/2564 
วันท่ี30พ.ย.2563 

9 ซื้อวัสดุกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน 

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

10,370 ร้านเอ.พี.คัพ 
แอนด์ 
สปอร์ต 

10,370 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ7/2564 
วันท่ี2ธ.ค.2563 

10 จ้างเหมาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
จังหวัดน่าน 

14,850 14,850 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงแรมอูป
แก้ว 
รีสอร์ท 

14,850 หจก.โรงแรมอูป
แก้ว 
รีสอร์ท 

14,850 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ3/2564 
วันท่ี8ธ.ค.2563 

11 ซื้อกระดาษถ่าย
เอกสาร 

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

15,194 บ.บิซิเนส ชีที
เอส จำกัด  

15,194 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ8/2564 
วันท่ี17ธ.ค.2563 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
พอสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลง 

11 ซื้อส่ือ/วัสดุ/อุปกรณ์ 24,722 24,722 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์ 

24,722 ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์ 

24,722 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ9/2564
วันท่ี21ธ.ค.2563 

12 ซื้อส่ือ/วัสดุ/อุปกรณ์ 25,481 25,481 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์ 

25,481 ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์ 

25,481 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ10/2564 
วันท่ี21ธ.ค.2563 

13 จ้างเหมาค่า
อินเตอร์เน็ต 

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

1,161.03 บ.ทรู 
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน 
จำกัด 

1,161.03 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ4/2564 
วันท่ี1ม.ค.2564 

14 ซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตน
เลส 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง บ.คิงเทเบิล 
จำกัด 

80,000 บ.คิงเทเบิล 
จำกัด 

80,000 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ11/2564 
วันท่ี12ม.ค.2564 

15 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง บ.ยนูิโก จำกัด 1,320 บ.ยนูิโก จำกัด 1,320 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ12/2564 
วันท่ี1ก.พ.2564 

16 จ้างเหมาค่า
อินเตอร์เน็ต 

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

1,915.30 บ.ทรู 
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน 
จำกัด 

1,915.30 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ5/2564 
วันท่ี1ก.พ.2564 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
พอสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลง 

17 ซื้อแอลกอฮอล์เจล
อินทัช 

618 618 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโค 
จำกัด  

618 บ.สยามแมคโค 
จำกัด  

618 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ13/2564 
วันท่ี2ก.พ.2564 

18 จ้างเหมาค่าประกันภัย
รถยนต์ 

1,182 1,182 เฉพาะเจาะจง บ.แอกซ่า
ประกันภัยจำกัด 

1,182 บ.แอกซ่า
ประกันภัยจำกัด 

1,182 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ6/2564 
วันท่ี9ก.พ.2564 

19 ซื้อหมึกพิมพ ์ 21,092 21,092 เฉพาะเจาะจง พีเอส เน็ตเวิร์ค 
ซัพพลาย 

21,092 พีเอส เน็ตเวิร์ค 
ซัพพลาย 

21,092 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ14/2564 
วันท่ี9ก.พ.2564 

20 ซื้อก๊อกอ่างล้างหน้า 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดำรงเคหะ
ภัณฑ์ 

1,000 ร้านดำรงเคหะ
ภัณฑ์ 

1,000 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ15/2564 
วันท่ี14ก.พ.2564 

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

1,750 ที.พี.เอส 
คอมพิวเตอร ์

1,750 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ16/2564 
วันท่ี15ก.พ.2564 

22 จ้างเหมาค่า
อินเตอร์เน็ต 

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

1,915.30 บ.ทรู
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน 
จำกัด 

1,915.30 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ7/2564 
วันท่ี1ม.ีค.2564 

 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
พอสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลง 

23 จ้างเหมาค่า
อินเตอร์เน็ต 

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

1,915.30 บ.ทรู 
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

1,915.30 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ8/2564 
วันท่ี1ม.ีค.2564 

24 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่าย
เอกสารชาร์ป 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง พีเอส เน็ตเวิร์ค 
ซัพพลาย 

4,950 พีเอส เน็ตเวิร์ค 
ซัพพลาย 

4,950 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ17/2564 
วันท่ี4ม.ีค.2564 

25 จ้างเหมาค่า
อินเตอร์เน็ต 

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

1,915.30 บ.ทรู 
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ัน จำกัด 

1,915.30 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ9/2564 
วันท่ี1เม.ย.2564 

26 ซื้ออาหารเสริม(นม
กล่อง) 

66,528 66,528 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

66,528 โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

66,528 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ18/2564 
วันท่ี19พ.ค.2564 

27 จ้างเหมาค่า
อินเตอร์เน็ต 

1,915.30 1,915.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทรู 
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ันจำกัด 

1,915.30 บ.ทรู 
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ันจำกัด 

1,915.30 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ10/2564 
วันท่ี1ม.ิย.2564 

 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
พอสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลง 

28 จ้างเหมาค่า
อินเตอร์เน็ต 

1,915.30 1,915.30 เฉพาะเจาะจง บ.ทรู 
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ันจำกัด 

1,915.30 บ.ทรู 
อินเทอร์เน็ต 
คอร์ปเรช่ันจำกัด 

1,915.30 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ11/2564 
วันท่ี1เม.ย.2564 

29 ซื้อส่ือ/วัสดุ/อุปกรณ์ 49,747 49,747 เฉพาะเจาะจง เพชร ดารากร 49,747 เพชร ดารากร 49,747 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ19/2564 
วันท่ี21มิ.ย.2564 

30 ซื้อส่ือ/วัสดุ/อุปกรณ์ 32,415.57 32,415.57 เฉพาะเจาะจง เพชร ดารากร 32,415.57 เพชร ดารากร 32,415.57 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ20/2564 
วันท่ี21มิ.ย.2564 

31 จ้างเหมาขอซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงเรียน 

975 975 เฉพาะเจาะจง นายพีระพนัธ์ 
สังขพันธุ ์

975 นายพีระพนัธ์ 
สังขพันธุ ์

975 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ12/2564 
วันท่ี23มิ.ย.2564 

32 ซื้ออาหารเสริม(นม
กล่อง) 

62,028.24 62,028.24 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

62,028.24 โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

62,028.24 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ21/2564 
วันท่ี24มิ.ย.2564 

33 ซื้ออะคลีลิคใส 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไอทีทีไอ
พลาสติก จำกัด 

2,000 บ.ไอทีทีไอ
พลาสติก  
จำกัด 

2,000 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ22/2564 
วันท่ี1ก.ค.2564 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
พอสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลง 

34 จ้างเหมาปูพื้นกระเบ้ือง
ห้องอนุบาล2/2 และ
ห้องธุรการ 

87,800 87,800 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ 
ทับทิมเขียว 

87,800 นายกิตติพงษ์ 
ทับทิมเขียว 

87,800 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ13/2564 
วันท่ี2ก.ค.2564 

35 ซื้ออาหารเสริม(นม
กล่อง) 

75,744.52 75,744.52 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

75,744.52 โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

75,744.52 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ23/2564 
วันท่ี23ก.ค.2564 

36 ซื้อแบบบันทึก
พัฒนาการเด็กนักเรียน
อนุบาล 

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

8,041.05 หจก.ยูนิเวอร์ 
แอนด์ เทรดแซล 
กราฟฟิคด้ิง 

8,041.05 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ24/2564 
วันท่ี30ก.ค.2564 

37 ซื้อวัสดุสถาบัน
พระมหากษัตริย์ฯ 

10,420 10,420 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ 
พุทธา 
 

10,420 นายไพฑูรย์ 
พุทธา 
 

10,420 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ25/2564 
วันท่ี2ส.ค.2564 

38 ซื้ออาหารเสริม(นม
กล่อง) 

63,553.14 63,553.14 เฉพาะเจาะจง โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

63,553.14 โครงการส่วน
พระองค์  
สวนจิตรลดา 

63,553.14 ราคาท้องถิ่น ใบส่ังซื้อ26/2564 
วันท่ี26ส.ค.2564 

 


