
 

  



 

 
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

................................................................. 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่ จ้ำง ซ้ือ พ.ศ. รำยงำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง วันทีข่องสัญญำในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ.01/2565 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) 463,913.68  เฉพำะเจำะจง นำงนวพร  ชุม่เกษร 463,913.68           08-ต.ค.-64

ซ.02/2565 ซ้ือนำฬิกำดิจิตอล 19,260.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิณห์นภำ สิทธินำนนท์พร 19,260.00            15-ต.ค.-64

ซ.03/2565 ซ้ือหมึกพิมพ์ส ำเนำ 8,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริวรรณ์  เที่ยงคุณ 8,000.00              15-ต.ค.-64

ซ.04 2565 ซ้ือรำวสแตนเลส 25,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนม์ณี  เถำว์ชำลี 25,000.00            21-ต.ค.-64



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 

  
  

ล ำดับที่ จ้ำง ซ้ือ พ.ศ. รำยงำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง วันทีข่องสัญญำในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ.25 2565 ซ้ือประกันอุบัติเหตุหมู่นกัเรียนโรงเรียนวัดมหำบุศย์ (พิทักษ์ถำวรคุณ) 121,420.00  เฉพำะเจำะจง นำยนวัิต  ศรีไพบูลย์ 121,420.00           11-พ.ย.-64

ซ.05 2565 ชุดตรวจส ำหรับโควิด COVID-19 (20SET/BOX) ส ำหรับนกัเรียนป.4-6 24,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำพร  ไกรแก้ว 24,000.00            23-พ.ย.-64



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

  

ล ำดับที่ จ้ำง ซ้ือ พ.ศ. รำยงำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง วันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ.06 2565 ชุดตรวจส ำหรับโควิด COVID-19 (20SET/BOX) ส ำหรับนกัเรียนอนบุำล-ป.3 12,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำพร  ไกรแก้ว 12,000.00            03-ธ.ค.-64

ซ.07 2565 ซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำดสำยชัน้อนบุำล 12,288.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรนตุร  ศุกศรีสอำด 12,288.00            16-ธ.ค.-64

ซ.08 2565 ซือ้ชดุตรวจส ำหรบั COVID-๑๙ (๒๐ TEST) โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  20,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำพร  ไกรแก้ว 20,000.00            15-ธ.ค.-64

ซ.11 2565 ซ้ือน้ ำหมึกพรินเตอร์ จ ำนวน 13 รำยกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 10,751.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวมัณฑนำ  ศรีอรุณ 10,751.00            21-ธ.ค.-64

ซ.09/2565 ซ้ือส่ือกำรเรียนกำรสอนระดับชัน้อนบุำล 19,846.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวมัณฑนำ  ศรีอรุณ 19,846.00            24-ธ.ค.-64



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

  

ล ำดับที่ จ้ำง ซ้ือ พ.ศ. รำยงำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง วันทีข่องสัญญำในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ช.02 2565 เช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เนต บริษัททริปเป้ิลที บรอดแบรนด์ จ ำกัด (มหำชน) 3BB 3 เดือน 2,889.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวนงลักษณ์  พงษ์ศรีหดุลชัย 2,889.00              05-ม.ค.-65

ซ.10 2565 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร A4 200 รีม 22,400.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวภคมน  ผิวผ่อง 22,400.00            24-ม.ค.-65

ซ.12 2565 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ panasonic VX430 4500 lumens, XGA 43 35,600.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรนตุร  ศุกศรีสอำด 35,600.00            24-ม.ค.-65

ซ.13 2565 ซ้ือชุดธงประจ ำกองลูกเสือและเนตรนำรี 14,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงชุมพร  หมำวดมณี 14,000.00            11-ม.ค.-65



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
  

ล ำดับที่ จ้ำง ซ้ือ พ.ศ. รำยงำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง วันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ.16 2565 ซ้ือวัสดุท ำครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 31,036.00    เฉพำะเจำะจง นำยแสงชัย  สุนทร 31,036.00            02-ก.พ.-65

ช.01 2565 เช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เนต บริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) TOT 4 เดือน 2,568.00      เฉพำะเจำะจง นำยอภิชำติ  สมัครประโคน 2,568.00              04-ก.พ.-65

ซ.17 2565 ซ้ือกระดำษไข ขนำด B4 13,417.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวชษิตำ  ศรีสุข 13,417.00            10-ก.พ.-65

จ.01 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมโรงอำหำร 6,535.00      เฉพำะเจำะจง นำยแสงชัย  สุนทร 6,535.00              21-ก.พ.-65

ซ.18 2565 ซ้ือชุดตรวจส ำหรับ COVID-๑๙ (๒๐ TEST) จ ำนวน ๕๐ ชุดโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  35,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำพร  ไกรแก้ว 35,000.00            24-ก.พ.-65

จ.02 2565 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศนโ์รงเรียน 12,080.00    เฉพำะเจำะจง นำยแสงชัย  สุนทร 12,080.00            24-ก.พ.-65



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

 

ล ำดับที่ จ้ำง ซ้ือ พ.ศ. รำยงำนทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง วันทีข่องสัญญำในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จ.03 2565 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศนโ์รงเรียน 107,960.00  เฉพำะเจำะจง นำยแสงชัย  สุนทร 107,960.00           01-มี.ค.-65


