
                           



บนัทกึข้อความ 
สว่นราชการ    โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ที ่       วนัที ่ ๒ พฤศจิกายน 256๔ 
เรือ่ง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
______________________________________________________________________________________________________ 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

ตามที่ งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

งานพัสดุ ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 43 รายการ  

เป็นเงินท้ังส้ิน 4,563,391.75 บาท (ส่ีล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเก้าเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

รายงานผลการจดัซือ้จัดจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ลำดบั วธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง จำนวนรายการ จำนวนเงนิตามสญัญา คดิเปน็รอ้ยละ 
๑ เฉพาะเจาะจง 42 1,429,491.75 31.32 
๒ คัดเลือก - - - 
๓ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(e-bidding) 
1 3,133,900.00 68.68 

 43 4,563,391.75 100 

31.32, 31%

0%
69%

เฉพาะเจาะจง คดัเลือก ประกวดราคา (e-bidding)



2. ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ การดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ที่อาจก่อให้เกิดความเสื ่ยงและ

ข้อผิดพลาดในการทำงานได้ 
๒.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุแต่ไม่กำหนดรายละเอียด

คุณลักษณะของพัสดุไม่ชัดเจน 
๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทุ่มเทเวลาอย่างเต็มท่ีในการทำงานด้านพัสดุ เนื ่องจากมี

ภาระหน้าที่ทางด้านงานสอนท่ีต้องรับผิดชอบเป็นหลัก จึงทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในบางครั้งไม่เป็นไป
ตามแผน และไม่มีความรู้ความเข้าใจในเท่าท่ีควรในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๓.๑ การจัดให้มีการประชุมก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบความต้องการของพัสดุของ

ผู้รับผิดชอบโครงการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุให้ชัดเจน  
๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานควรมีท่ีปรึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน และควรได้รับการอบรมเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

     (นางสาวชุติมา  บญุฤดี)    (นางสาวอภิรดี  แจ้งจิตต์ธรรม) 
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพัสดุ      ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

- ทราบ 

 
 

   (นางเมตตา  ศรเีกื้อกลิน่) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
   
 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนตลุาคม  พ.ศ.2563 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง 

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

1/10/2563 

2 จัดซื้อสมุดรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) 

30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนาธิป นนัทชัยบัญชา 30,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

1/10/2563 

3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

12/10/2563 

4 ติดต้ังบานมุ้งลวดหน้าต่าง
ห้องเรียนปฐมวัย  6  
ห้องเรียน 

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริพร 55,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

20/10/2563 

5 ซื้อแบบปพ.1 และ ปพ.3 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 420.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

30/10/2563 

 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ.2563 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ลำดบัที ่ งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก
และราคาทีต่กลง
ซือ้หรอืจา้ง(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 880.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

2/11/2563 

2 วัสดุสำนักงานธุรการและ
วิชาการ 

2,134.00 2,134.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 2,134.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

2/11/2563 

3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,040.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

12/11/2563 

4 วัสดุเพื่อใช้จัดการเรียนการ
สอน 

3,838.80 3,838.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สมใจบิซกรุ๊ป  จำกัด 3,838.80 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

19/11/2563 

5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสรีย์รุ่งเรืองบริการ 
จำกัด 

1,160.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

28/11/2563 

6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พระราม 2 เทรดด้ิง 
จำกัด 

1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

29/11/2563 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนธนัวาคม  พ.ศ.2563 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

6/12/2563 

2 กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุญยวรรณ  จำกัด 8,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

9/12/2563 

3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สมบัติ
เจริญ  เซอร์วิส 

1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

24/12/2563 

4 วัสดุสำนักงานธุรการ 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 760.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

30/12/2563 

 

 

 

 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนมกราคม  พ.ศ.2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

18/1/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนกมุภาพนัธ ์ พ.ศ.2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและ

ราคาทีต่กลงซือ้
หรอืจา้ง(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ชุดฟีดกระดาษเตรื่องพิมพ์
เอกสาร 

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างดำ-ปร้ินเตอร ์ 1,300.00 คุณภาพและ
ราคาเหมาะสม 

16/2/2564 

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคาเหมาะสม 

19/2/2564 

3 วัสดุจัดทำเอกสารการรับสมัคร
นักเรียน 

765.00 765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สมใจบิซกรุ๊ป  
จำกัด 

765.00 คุณภาพและ
ราคาเหมาะสม 

19/2/2564 

4 หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
เอกสาร 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เคพี  
อิงค์ 

1,800.00 คุณภาพและ
ราคาเหมาะสม 

20/2/2564 

5 อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับ
อุปกรณ์สำนักงาน 

4,813.00 4,813.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุญยวรรณ  จำกัด 4,813.00 คุณภาพและ
ราคาเหมาะสม 

22/2/2564 

6 วัสดุจัดป้ายประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครนักเรียน 

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โชคดี พริ้นต้ิง  
จำกัด 

1,440.00 คุณภาพและ
ราคาเหมาะสม 

24/2/2564 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3,273,600.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท พีเคเอ็ม กรีน กรุ๊ป 3,133,900.00 คุณสมบัติ
ครบถ้วนและ
เสนอราคา

ต่ำสุด 

25/2/2564 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนมนีาคม  พ.ศ.2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

11/3/2564 

2 วัสดุทำความสะอาด 5,606.00 5,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษท  สยามแม็คโคร  จำกัด 
(มหาชน) 

5,605.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

11/3/2564 

3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

31/3/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนเมษายน  พ.ศ.2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 จัดซื้อระเบียนสะสม 1,250.00  1,250.00  เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 1,250.00  คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

2/4/2564 

2 ค่าอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วาย.โอ.เยนเนอรัล 
ซัพพลาย(1983)จำกัด 

5,885.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

3/4/2564 

3 หนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 204,166.45    204,166.45    เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญภัณฑ์ จำกัด 204,166.45    คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

9/4/2564 

4 หนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 176,108.80     176,108.80     เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของสกสค. 176,108.80     คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

9/4/2564 

5 ซื้อเครื่องขัดกระดาษทราย 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ จำกัด
(มหาชน) 

3,980.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

27/4/2564 

6 วัสดุทำความสะอาด 5,606.00 5,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามแม็คโคร  
จำกัด (มหาชน) 

5,606.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

28/4/2564 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ค่าทำความสะอาดผ้าม่านห้อง 
ICT 

3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง นางเพียรใจธรรม คนเพียร 3,180.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

24/5/2564 

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

27/5/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนมถินุายน  พ.ศ.2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วธิซีือ้หรอื
จา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

ไม่มกีารจดัซือ้จดัจา้งในเดอืนมถินุายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บุญยวรรณ  จำกัด 10,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

17/7/2564 

2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเสรี  จำกัด 1,000.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

20/7/2564 

3 ซื้อสมุดบันทึกพัฒนาการ
ระดับชั้นปฐมวัย 

7,393.70 7,393.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์
แซล กราฟฟิค แอนด์ เทรด
ด้ิง 

7,393.70 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

27/7/2564 

4 ซื้อบัญชีรายชื่อและปก
พลาสติก 

2,225.00 2,225.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 2,225.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

29/7/2564 

 

 

 

 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนสงิหาคม  พ.ศ. 2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 

ลำดบั
ที ่

งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต  18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรซัพ
พลาย 1977 

18,500.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

3/8/2564 

2 เปลี่ยนอะไหล่รถตู้(แบตเตอรี่
รถยนต์) 

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.รุ่งเรือง 3,100.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

5/8/2564 

3 ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา
อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ 

356,900.00 356,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธาราทิพย์ คอน
สตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ 
จำกัด 

356,900.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

9/8/64 

4 ค่าบริการเวบ็ไซต์โรงรียน 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บเซอร์วิส จำกัด 2,140.00 คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 

28/8/2564 

 

 

 

 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ในรอบเดอืนกนัยายน  พ.ศ. 2564 

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก 

วนัที ่2 เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2564 

ลำดบัที ่ งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ 

ราคาทีเ่สนอ 

ผูไ้ด้รบัการ
คดัเลอืกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรอืจา้ง

(บาท) 

เหตผุลที่
คดัเลอืกโดย

สรปุ 

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสญัญาหรอื
ข้อตกลงในการ

ซือ้หรอืจา้ง 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 499,100.00 499,100.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท พีเคเอ็ม กรีน กรุ๊ป 

จำกัด 
499,100.00 

คุณภาพและ
ราคา

เหมาะสม 
30/9/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


