
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการด าเนินการ

จดัซือ้จดัจา้ง 

ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรยีนวดัทุง่ยายช ี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตลุาคม 2563 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 กระดาษ A4 3,941 3,941 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จำกัด 
เสนอราคา 3,941 
บาท 

บริษัท เอกชัย ดีสท
ริบิวช่ัน ซิสเทม 
จำกัดจำนวนเงิน 
3,941 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
1/2564 

ลว 1 ต.ค.63 

2 ชุดเอแม็ท 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์ เสนอ
ราคา 1,300 บาท 

พนมครุภณัฑ์ 
จำนวนเงิน 1,300 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
2/2564 

ลว 1 ต.ค.63 

3 อุปกรณ์สำนักงาน 2,830 2,830 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 2,830 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
2,830 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
3/2564 

ลว 1 ต.ค.63 

4 อุปกรณ์ทำความสะอาด 920 920 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 920 บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
920 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
4/2564 

ลว 1 ต.ค.63 



5 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 1,760 1,760 เฉพาะเจาะจง ร้าน Wee itเสนอ
ราคา 1,760 บาท 

ร้าน Wee it
จำนวนเงิน  
1,760 บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
6/2564 

ลว 9 ต.ค.63 

6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 3,830 3,830 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที 
อินฟินิท จำกัด เสนอ
ราคา 3,830 บาท 

บริษัท แอดไวซ์ ไอ
ที อินฟินิท จำกัด 
จำนวนเงิน  
3,830 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
7/2564 

ลว 9 ต.ค.63 

7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 2,920 2,920 เฉพาะเจาะจง หจก. ดีเจ ไอที 
คอมพิวเตอร์เสนอ
ราคา 2,920 บาท 

หจก. ดีเจ ไอที 
คอมพิวเตอร์
จำนวนเงิน  
2,920 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
8/2564 

ลว 14 ต.ค.63 

8 อุแกรณ์คอมพิวเตอร ์ 1,290 1,290 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด เสนอราคา 
1,290 บาท 

บริษัท ซีอาร์ซี ไท
วัสดุ จำกัด จำนวน
เงิน  1,290 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
9/2564 

ลว 14 ต.ค.63 

9 อุปกรณ์ไฟฟ้า 686 686 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด
(มหาชน) เสนอราคา 
686 บาท 

บริษัท ดูโฮม จำกัด
(มหาชน) จำนวน
เงิน 686 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
10/2564 

ลว 14 ต.ค.63 

10 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 664 664 เฉพาะเจาะจง ร้าน delight_plaza 
เสนอราคา 664 บาท 

ร้าน 
delight_plaza 
11จำนวนเงิน 
664 บาท 

เงื่อนไขและราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
11/2564 

ลว 14 ต.ค.63 



11 ล้างเครื่องปรับอากาศ 3,550 3,550 เฉพาะเจาะจง บ้านรักแอร์ เสนอ
ราคา 3,550 บาท 

บ้านรักแอร์ 
จำนวนเงิน 3,550 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
1/2564 

ลว 14 ต.ค.63 

12 ซ่อมคอมเฟรสเซอร์
เครื่องปรับอากาศขนาด 
๒๕,๐๐๐ BTU  

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง บ้านรักแอร์ เซอร์วสิ 
เสนอราคา 9,000 
บาท 

บ้านรักแอร์ 
เซอร์วิส จำนวน
เงิน 9,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
2/2564 

ลว 20 ต.ค.63 

13 กรอบรูป 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 1,600 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
1,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
14/2564 

ลว 22 ต.ค.63 

14 เครื่องช่ังน้ำหนัก 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 1,500 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
1,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
12/2564 

ลว  28 ต.ค.63 

15 ขนม 357 357 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิลลิ เสนอราคา 
357บาท 

ร้านศศิลลิ จำนวน
เงิน 357บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
13/2564 

ลว  28 ต.ค.63 

16 ป้ายไวนิล 360 360 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.อิงค์เจ็ท เสนอ
ราคา 360 บาท 

ร้าน อ.อิงค์เจ็ท 
จำนวนเงิน 360 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
2/2564 

ลว  28 ต.ค.63 



 

 

 

 

 

 

 

 

17 อุปกรณ์สำนักงาน 1,480 1,480 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 1,480 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
1,480 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
15/2564 

ลว 28 ต.ค.63 

18 กระดาษถ่ายเอกสาร 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 2,200 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
2,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
16/2564 

ลว 28 ต.ค.63 

19 ซองขยายข้าง 600 600 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 600 บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
17/2564 

ลว 28 ต.ค.63 

20 อุปกรณ์ทำความสะอาด 3,240 3,240 เฉพาะเจาะจง โชคดีพานิชเจรญิกิจ 
9 เสนอราคา 3,240 
บาท 

โชคดีพานิชเจรญิ
กิจ 9 จำนวนเงิน 
3,240 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
18/2564 

ลว 30 ต.ค.63 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 

 

 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 เข้าเลม่หลักสูตร  180 180 เฉพาะเจาะจง มีนซีร็อก เสนอราคา 
180 บาท 

มีนซีร็อก จำนวน
เงิน 180 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
3/2564 

ลว 23 พ.ย.63 

2 เข้าเลม่แผนปฏิบัติการ 100 100 เฉพาะเจาะจง มีนซีร็อก เสนอราคา 
100 บาท 

มีนซีร็อก จำนวน
เงิน 100 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
4/2564 

ลว 26 พ.ย.63 

3 เข้าเลม่แผนปฏิบัติการ 60 60 เฉพาะเจาะจง มีนซีร็อก เสนอราคา 
60 บาท 

มีนซีร็อก จำนวน
เงิน 60 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
5/2564 

ลว 26 พ.ย.63 

4 พานพุ่ม 700 700 เฉพาะเจาะจง ง่ีหมงโนแวลตี้ เสนอ
ราคา 700 บาท 

ง่ีหมงโนแวลตี้ 
จำนวนเงิน 700 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
19/2564 

ลว 30 พ.ย.63 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2563 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 ป้ายไวนิล 1,880 1,880 เฉพาะเจาะจง อ.อิงค์เจ็ท  

เสนอราคา 1,880 
บาท 

อ.อิงค์เจ็ท  

จำนวนเงิน 1,880  
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
6/2564 

ลว 15 ธ.ค. 63 

2 ป้ายไวนิล  900 900 เฉพาะเจาะจง อ.อิงค์เจ็ท  

เสนอราคา 900 บาท 

อ.อิงค์เจ็ท  

จำนวนเงิน 900 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
7/2564 

ลว 15 ธ.ค. 63 

3 ขนม 862 862 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊แป๊ว 

เสนอราคา 862บาท 

ร้านเจ๊แป๊ว 

จำนวนเงิน 862
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
20/2564 

ลว 18 ธ.ค. 63 

4 ดาว 280 280 เฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์ 20 shop 

เสนอราคา 280บาท 

ร้านแชมป์ 20 
shop 

จำนวนเงิน 280
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
21/2564 

ลว 18 ธ.ค. 63 



 

 

 

 

 

 

 

5 กระดาษส ี 428 428 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระพันธ์เจริญ 
เสนอราคา 428 บาท 

ร้านวีระพันธ์เจริญ 
จำนวนเงิน 428 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
21/2564 

ลว 18 ธ.ค. 63 

6 สาย HDMI 379 379 เฉพาะเจาะจง ร้านจานดาวเทียม
กล้องวงจรปิด เสนอ
ราคา 379 บาท 

ร้านจานดาวเทียม
กล้องวงจรปิด 
จำนวนเงิน 379 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
25/2564 

ลว 18 ธ.ค. 63 

7 ถังขยะ 680 680 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้ 20 เสนอ
ราคา 680 บาท 

ร้านลัคกี้ 20 
จำนวนเงิน 680 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
23/2564 

ลว 18 ธ.ค. 63 

8 ปากกา 154 154 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระพันธ์เจริญ 
เสนอราคา 154 บาท 

ร้านวีระพันธ์เจริญ 
จำนวนเงิน 154 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
24/2564 

ลว 18 ธ.ค. 63 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 2,600 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
2,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
26/2564 

ลว 4 ม.ค.64 

2 อุปกรณ์สำนักงาน 3,190 3,190 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 3,190 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
3,190 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
27/2564 

ลว 4 ม.ค.64 

3 ถ่ายเอกสาร 615 615 เฉพาะเจาะจง อมรสริิก๊อปปี้ เสนอ
ราคา 615บาท 

อมรสริิก๊อปปี้ 
จำนวนเงิน 615
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

8/2564 

ลว  4 ม.ค. 64 

4 หลังคาโค้งทางเดินไปอาคาร
อเนกประสงค์ 

49,000 49,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรินทร์ เอี่ยม
โสภา เสนอราคา 
49,000 บาท 

นายไพรินทร์ เอี่ยม
โสภา จำนวนเงิน 
49,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
57/2564 

ลว 5 ม.ค.64 



5 ขึงตาข่ายกันนก 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรินทร์ เอี่ยม
โสภา เสนอราคา 
16,000 บาท 

นายไพรินทร์ เอี่ยม
โสภา จำนวนเงิน 
16,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
58/2564 

ลว 5 ม.ค.64 

6 เตียงไม้อัด 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง พรทิพย์ เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 3,200 
บาท 

พรทิพย์ 
เฟอร์นิเจอร์ 
จำนวนเงิน 3,200 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
28/2564 

ลว 6 ม.ค.64 

7 ที่นอน 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง พรทิพย์ เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 2,200 
บาท 

พรทิพย์ 
เฟอร์นิเจอร์ 
จำนวนเงิน 2,200 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
29/2564 

ลว 8 ม.ค.64 

8 เครื่องแต่งพุ่มไฟฟ้า 1,990 1,990 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีนครชัย 
อินเตอร์เทรดดิ้ง 
จำกัด เสนอราคา 
1,990 บาท 

บริษัท ศรีนครชัย 
อินเตอร์เทรดดิ้ง 
จำกัด จำนวนเงิน 
1,990 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
31/2564 

ลว 20 ม.ค.64 

9 อุปกรณ์สำนักงาน 1,765.33 1,765.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

เสนอราคา 
1,765.33 บาท 

บริษัท สยามโก
บอลเฮา้ส์ จำกดั 

จำนวนเงิน 
1,765.33 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
32/2564 

ลว 20 ม.ค.64 

10 เครื่องวัดอุณหภูม ิ 1,842 1,842 เฉพาะเจาะจง บริษัท Lazada จำกัด           
เสนอราคา 1,842
บาท 

บริษัท Lazada 
จำกัด           

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
30/2564 

ลว 20 ม.ค.64 



 

 

 

 

 

จำนวนเงิน 1,842
บาท 

11 ถังน้ำ 1,535 1,535 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีพานิชเจริญ
กิจ 9 เสนอราคา 
1,535 บาท 

ร้านโชคดีพานิช
เจริญกจิ 9 จำนวน
เงิน 1,535 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
33/2564 

ลว 20 ม.ค.64 

12 ไวนิล 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านเด็กศลิป์ เสนอ
ราคา 600 บาท 

ร้านเด็กศลิป์ 
จำนวนเงิน 600 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
9/2564 

ลว 20 ม.ค.64 

13 กระดาษถ่ายเอกสาร 2,430 2,430 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท
(ไทย) จำกัด เสนอ
ราคา 2,430 บาท 

บริษัท ออฟฟิศเมท
(ไทย) จำกัด 
จำนวนเงิน 2,430 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
34/2564 

ลว 28 ม.ค.64 

14 กระดาษถ่ายเอกสาร 2,140 2,140 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จำกัด 
เสนอราคา 2,140 
บาท 

บริษัท เอก-ชัย 
ดีสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จำกัด จำนวน
เงิน  2,140 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
35/2564 

ลว 28 ม.ค.64 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ 2564 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ใบสั่งจ้าง 

1 ไวนิล 540 540 เฉพาะเจาะจง อ.อิงค์เจ็ท       เสนอ
ราคา 540 บาท 

อ.อิงค์เจ็ท       
จำนวนเงิน  540 

บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข

และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
13/2564 

ลว 19 ก.พ. 64 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2564 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 อุปกรณ์กีฬา 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์  
เสนอราคา 2,600 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์  จำนวนเงิน 
2,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
36/2564 

ลว 1 มี.ค.64 

2 ไวนิล 810 810 เฉพาะเจาะจง อ.อิงค์เจ็ท       เสนอ
ราคา 810 บาท 

อ.อิงค์เจ็ท       
จำนวนเงิน  810 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
11/2564 

ลว 1 มี.ค.64 

3 ไวนิล 405 405 เฉพาะเจาะจง อ.อิงค์เจ็ท       เสนอ
ราคา 405 บาท 

อ.อิงค์เจ็ท       
จำนวนเงิน  405 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
12/2564 

ลว 1 มี.ค.64 

4 จ้างเหมาพาหนะ 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายธนสิษฐิ์  ปิ่นทอง 
เสนอราคา 3,500 
บาท 

นายธนสิษฐิ์  ปิ่น
ทอง จำนวนเงิน 
3,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
14/2564 

ลว 5 มี.ค.64 



5 จ้างเหมาพาหนะ 200 200 เฉพาะเจาะจง พระอานนท์  สาธุชาติ 
เสนอราคา 200 บาท 

พระอานนท์  สาธุ
ชาติ จำนวนเงิน 
200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
15/2564 

ลว 5 มี.ค.64 

6 จ้างเหมาพาหนะ 200 200 เฉพาะเจาะจง พระวราพงษ์  บุญพันธ์ 
เสนอราคา 200 บาท 

พระวราพงษ์  บุญ
พันธ์ จำนวนเงิน 
200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
16/2564 

ลว 5 มี.ค.64 

7 จ้างเหมาพาหนะ 200 200 เฉพาะเจาะจง พระประสงค์  ศิริพร 
เสนอราคา 200 บาท 

พระประสงค์  
ศิริพร จำนวนเงิน 
200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
17/2564 

ลว 5 มี.ค.64 

8 จ้างเหมาพาหนะ 200 200 เฉพาะเจาะจง พระนิรญั มาก๋ง เสนอ
ราคา 200 บาท 

พระนิรญั มาก๋ง 
จำนวนเงิน 200 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
18/2564 

ลว 5 มี.ค.64 

9 จ้างวิทยากร 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณันทัชพร ประตู
แก้ว เสนอราคา 1,200 
บาท 

น.ส.ณันทัชพร 
ประตูแก้ว จำนวน
เงิน 1,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
19/2564 

ลว 5 มี.ค.64 

10 จ้างวิทยากร 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายคณพศ  ทัศนะ 

เสนอราคา 1,200 
บาท 

นายคณพศ  ทัศนะ 

จำนวนเงิน 1,200 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
20/2564 

ลว 5 มี.ค.64 



11 โต๊ะทำงาน 1,639 1,639 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทากิออน เทค 
จำกัด เสนอราคา 
1,639 บาท 

บริษัท ทากิออน 
เทค จำกัด จำนวน
เงิน 1,639 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
56/2564 

ลว 5 มี.ค.64 

12 เก้าอี ้ 1,219 1,219 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิเรน อินเตอร์
เนชันเนล จำกัด เสนอ
ราคา 1,219 บาท 

บริษัท มิเรน 
อินเตอร์เนชันเนล 
จำกัด จำนวนเงิน 
1,219 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
57/2564 

ลว 10 มี.ค.64 

13 จ้างเหมาพาหนะ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน์  สุดใจ           
เสนอราคา 1,000 
บาท 

นายภาณุวัฒน์  
สุดใจ           
จำนวนเงิน 1,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
27/2564 

ลว 8 มี.ค.64 

14 จ้างเหมาพาหนะ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน์  สุดใจ 
เสนอราคา 2,000บาท 

นายภาณุวัฒน์  
สุดใจ           
จำนวนเงิน 2,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
28/2564 

ลว 8 มี.ค.64 

15 ไวนิล 600 600 เฉพาะเจาะจง เด็กศิลป์ เสนอราคา 
600 บาท 

เด็กศิลป์ จำนวน
เงิน 600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
19/2564 

ลว 12 มี.ค.64 

16 ธงชาติ 1,060 1,060 เฉพาะเจาะจง อมรรัตน์ ศึกษาภัณฑ ์

เสนอราคา 1,060 
บาท 

อมรรัตน์ ศึกษา
ภัณฑ ์

จำนวนเงิน1,060 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
39/2564 

ลว 12 มี.ค.64 



17 ชุดอุปกรณ์กีฬา 14,520 14,520 เฉพาะเจาะจง ร้าน AMP Sports 
เสนอราคา 14,520 
บาท 

ร้าน AMP Sports 
จำนวนเงิน 
14,520 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
69/2564 

ลว 13 มี.ค.64 

18 ไม้พลอง 1,970 1,970 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 1,970 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์ จำนวนเงิน 
1,970 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
43/2564 

ลว 13 มี.ค.64 

19 น้ำมันดีเซล 500 500 เฉพาะเจาะจง สมใจ มินิมาร์ท เสนอ
ราคา 500 บาท 

สมใจ มินิมาร์ท 
จำนวนเงิน 500 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
40/2564 

ลว 18 มี.ค.64 

20 น้ำมันดีเซล 710 710 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรรีุ่งโรจน์ 
ออยล์ จำกัด เสนอราคา 
710บาท 

บริษัท เสรรีุ่งโรจน์ 
ออยล์ จำกัด 
จำนวนเงิน 710
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
41/2564 

ลว 18 มี.ค.64 

21 กระดาษ 255 255 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 255 บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์  จำนวนเงิน 
255 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
42/2564 

ลว 18 มี.ค.64 

22 ซ่อมแสตนเชียร ์ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ  รุ่งโรจน์ 
เสนอราคา 1,500 
บาท 

นายวรายุทธ  
รุ่งโรจน์ จำนวนเงิน 
1,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
21/2564 

ลว 22 มี.ค.64 



23 อุปกรณ์กีฬา 4,840 4,840 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 4,840 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์  จำนวนเงิน 
4,840 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
37/2564 

ลว 23 มี.ค.64 

24 อุปกรณ์กีฬา 4,320 4,320 เฉพาะเจาะจง แหลมทองศึกษาภณัฑ์ 
เสนอราคา 4,320 
บาท 

แหลมทองศึกษา
ภัณฑ์  จำนวนเงิน 
4,320 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
38/2564 

ลว 23 มี.ค.64 

25 สายไฟ 550 550 เฉพาะเจาะจง มิสเตอร์ DIY    เสนอ
ราคา 550 บาท 

มิสเตอร์ DIY    
จำนวนเงิน 550 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
44/2564 

ลว 24 มี.ค.64 

26 กระดาษ 88 88 เฉพาะเจาะจง วีระพันธ์เจรญิ   เสนอ
ราคา 88 บาท 

วีระพันธ์เจรญิ   
จำนวนเงิน 88 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
45/2564 

ลว 25 มี.ค.64 

27 โอวัลติน 120 120 เฉพาะเจาะจง ลัคกี้ 20 เสนอราคา 
120 บาท 

ลัคกี้ 20 จำนวน
เงิน 120 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
46/2564 

ลว 25 มี.ค.64 

28 แก้วกาแฟ 440 440 เฉพาะเจาะจง ศิขรินทรี         เสนอ
ราคา 440บาท 

ศิขรินทรี         
จำนวนเงิน 440
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
47/2564 

ลว 25 มี.ค.64 



29 ผ้าขาว 120 120 เฉพาะเจาะจง ฉั่วแซหลี เสนอราคา 
120 บาท 

ฉั่วแซหลี จำนวน
เงิน 120 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
48/2564 

ลว 25 มี.ค.64 

30 ไม้ตีกลอง 480 480 เฉพาะเจาะจง ส.พัฒนภัณฑ์ เสนอ
ราคา 480 บาท 

ส.พัฒนภัณฑ์ 
จำนวนเงิน 480 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
49/2564 

ลว 26 มี.ค.64 

31 ปูนขาว 885 885 เฉพาะเจาะจง มิตรเกษตร เสนอราคา 
885 บาท 

มิตรเกษตร จำนวน
เงิน 885 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
50/2564 

ลว 26 มี.ค.64 

32 กระดาษ 441 441 เฉพาะเจาะจง วีระพันธ์เจรญิ   เสนอ
ราคา 441 บาท 

วีระพันธ์เจรญิ   
จำนวนเงิน 441 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
51/2564 

ลว 26 มี.ค.64 

33 กระดาษ 30 30 เฉพาะเจาะจง โชคดีพานิชเจรญิกิจ9   
เสนอราคา 30บาท 

โชคดีพานิชเจรญิ
กิจ9       จำนวน
เงิน 30 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
52/2564 

ลว 26 มี.ค.64 

34 ขนม 4,350 4,350 เฉพาะเจาะจง โชคดีพานิชเจรญิกิจ9   
เสนอราคา 4,350บาท 

โชคดีพานิชเจรญิ
กิจ9       จำนวน
เงิน 4,350 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
53/2564 

ลว 26 มี.ค.64 



 

 

35 ชุดเชียร ์ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ครูเอ็มสยามนาฏศลิป์ 
เสนอราคา 2,100 
บาท 

ครูเอ็มสยาม
นาฏศิลป์ จำนวน
เงิน 2,100 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
54/2564 

ลว 26 มี.ค.64 

36 ชุดดาม 500 500 เฉพาะเจาะจง ครูเอ็มสยามนาฏศลิป์ 
เสนอราคา 500 บาท 

ครูเอ็มสยาม
นาฏศิลป์ จำนวน
เงิน 500บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
55/2564 

ลว 26 มี.ค.64 

37 ไวนิล 800 800 เฉพาะเจาะจง นครศิลป์         เสนอ
ราคา 800 บาท 

นครศิลป์         
จำนวนเงิน 800 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
20/2564 

ลว 26 มี.ค.64 

38 เช่าเต้นท ์ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล  กลิ่นหอม 
เสนอราคา 700 บาท 

นายภูวดล  กลิ่น
หอม จำนวนเงิน 
700 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
22/2564 

ลว 26 มี.ค.64 

39 เครื่องเสยีง 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  ยอดซื่อ 
เสนอราคา 2,000 
บาท 

นายพรทวี  ยอด
ซื่อ จำนวนเงิน 
2,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
23/2564 

ลว 29 มี.ค.64 

40 ฉากพ้ืนหลัง 1,133 1,133 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียนวดัทุ่ง
ยายชี เสนอราคา 
1,133 บาท 

สหกรณ์โรงเรียนวดั
ทุ่งยายชี จำนวน
เงิน  1,133 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
58/2564 

ลว 29 มี.ค.64 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 

 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 ธงประจำกอง 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทอง
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
เสนอราคา 4,950 
บาท 

บริษัท แหลมทอง
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
จำนวนเงิน 4,950 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
59/2564 

ลว 1 เม.ย.64 

2 ตู้เก็บเอกสาร 3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง บริษัท มือสอง(ไทย
แลนด์) จำกัด เสนอ
ราคา 3,850บาท 

บริษัท มือสอง(ไทย
แลนด์) จำกัด 
จำนวนเงิน  
3,850บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
60/2564 

ลว 8 เม.ย.64 

3 หนังสือเรียน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

199,060 199,060 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คสโตร์ จำกัด 
เสนอราคา 
199,060 บาท 

บริษัท บุ๊คสโตร์ 
จำกัด  จำนวนเงิน 
199,060 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
75/2564 

ลว 29 เม.ย.64 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 อุปกรณ์ทำความสะอาดภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 

5,530 5,530 เฉพาะเจาะจง เม้งเฮงดี central 
store เสนอราคา 
5,530 บาท 

เม้งเฮงดี central 
store จำนวนเงิน 
5,530 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๘๐/2564 

ลว 11 พ.ค.64 

2 อุปกรณ์สำนักงาน 519 519 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเดอร์ ลสิต์ 
จำกัด เสนอราคา 
519 บาท 

บริษัท ออเดอร์ 
ลิสต์ จำกัด จำนวน
เงิน 519 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี      
๘1/2564 

ลว 13 พ.ค.64 

3 อุปกรณ์สำนักงาน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 2,000 บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 2,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี      
๘2/2564 

ลว 13 พ.ค.64 

4 สร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์สำหรับ
นักเรียน 

35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง นายไพรินทร์ เอี่ยม
โสภา เสนอราคา 
35,000 บาท 

นายไพรินทร์ เอี่ยม
โสภา จำนวนเงิน 
35,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  

๘4/2564 

ลว 27 พ.ค.64 



5 อุปกรณ์สำนักงาน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 2,000 บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 2,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี      
๘5/2564 

ลว 27 พ.ค.64 

6 อุปกรณ์สำนักงาน 2,016 2,016 เฉพาะเจาะจง บริษัท พวงทองตลาด
นัดติดแอร์ จำกัด  
เสนอราคา 2,016
บาท 

บริษัท พวงทอง
ตลาดนดัตดิแอร์ 
จำกัด  จำนวนเงิน 
2,016บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี      
๘6/2564 

ลว 27 พ.ค.64 

7 อุปกรณ์สำนักงาน 2,010 2,010 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 2,010 บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 2,010 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี      
๘7/2564 

ลว 27 พ.ค.64 

8 อุปกรณ์สำนักงาน 580 580 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 580บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 580
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี      
๘8/2564 

ลว 27 พ.ค.64 

9 อุปกรณ์สำนักงาน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 2,000บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 2,000
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี      
๘92564 

ลว 27 พ.ค.64 

10 อุปกรณ์สำนักงาน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 2,000บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 2,000
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
902564 

ลว 27 พ.ค.64 



 

 

 

 

 

 

 

11 บอร์ดหน้าห้อง 1,420 1,420 เฉพาะเจาะจง อ.อิงค์เจ็ท     เสนอ
ราคา 1,420 บาท 

อ.อิงค์เจ็ท     
จำนวนเงิน 1,420 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
91/2564 

ลว 27 พ.ค.64 

12 บอร์ดหน้าห้อง 1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง อ.อิงค์เจ็ท     เสนอ
ราคา 1,490 บาท 

อ.อิงค์เจ็ท     
จำนวนเงิน 1,490 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
92/2564 

ลว 27 พ.ค.64 

13 อุปกรณ์สำนักงาน 1,531 1,531 เฉพาะเจาะจง บริษัท พวงทองตลาด
นัดติดแอร์ จำกัด  
เสนอราคา 1,531 
บาท 

บริษัท พวงทอง
ตลาดนดัตดิแอร์ 
จำกัด  จำนวนเงิน 
1,531 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
93/2564 

ลว 27 พ.ค.64 

14 อุปกรณ์สำนักงาน 510 510 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 510 บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 510 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
94/2564 

ลว 28 พ.ค.64 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มถิุนายน 2564 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 อุปกรณ์สำนักงาน 1,895 1,895 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 1,895 บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 1,895 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
7/2564 

ลว 8 มิ.ย. 64 

2 สายไฟ 630 630 เฉพาะเจาะจง พี เอ็น คอมพิวเตอร์  
เสนอราคา 630 บาท 

พี เอ็น 
คอมพิวเตอร์  
จำนวนเงิน 630 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

8/2565 

ลว 8 มิ.ย. 64 

3 Domain name 856 856 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮสติง โลตัส 
จำกัด เสนอราคา 
856 บาท 

บริษัท โฮสติง 
โลตสั จำกัด 
จำนวนเงิน 856 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

10/2565 

ลว 9 มิ.ย. 64 

4 Hosting 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮสติง โลตัส 
จำกัด เสนอราคา 
802.50 บาท 

บริษัท โฮสติง 
โลตสั จำกัด 
จำนวนเงิน 
802.50 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

11/2565 

ลว 9 มิ.ย. 64 



5 หมึกเตมิ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง พี เอ็น คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา 1,000
บาท 

พี เอ็น 
คอมพิวเตอร์ 
จำนวนเงิน 1,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

12/2565 

ลว 10 มิ.ย. 64 

6 อุปกรณ์สำนักงาน 2,570 2,570 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 2,570บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 2,570 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
13/2564 

ลว 10 มิ.ย. 64 

7 เข้าเลม่ 100 100 เฉพาะเจาะจง ดาถ่ายเอกสาร 

เสนอราคา 100บาท 

ดาถ่ายเอกสาร 

จำนวนเงิน  100
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
14/2564 

ลว 10 มิ.ย. 64 

8 เข้าเลม่ 100 100 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทย
แก้ว เสนอราคา 100 
บาท 

ศูนย์ถ่ายเอกสาร
ไทยแก้ว  จำนวน
เงิน  100 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
15/2564 

ลว 10 มิ.ย. 64 

9 ถ่ายเอกสาร 60 60 เฉพาะเจาะจง ดาถ่ายเอกสาร เสนอ
ราคา 60บาท 

ดาถ่ายเอกสาร 
จำนวนเงิน 60 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
16/2564 

ลว 20 มิ.ย. 64 

10 สร้างรั้วโรงเรยีนฝั่งทางทิศ
เหนือ 

35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง นายกมล พรมพิบาล 
เสนอราคา 35,000 
บาท 

นายกมล พรมพิ
บาล จำนวนเงิน 
35,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

9/2565 

ลว 14 มิ.ย. 64 



 

 

 

 

11 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 4,070 4,070 เฉพาะเจาะจง พี เอ็น คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา 4,070 
บาท 

พี เอ็น 
คอมพิวเตอร์ 
จำนวนเงิน 4,070 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

17/2565 

ลว 14 มิ.ย. 64 

12 ถ่ายเอกสาร 27 27 เฉพาะเจาะจง ดาถ่ายเอกสาร เสนอ
ราคา 27บาท 

ดาถ่ายเอกสาร 
จำนวนเงิน 27 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
18/2564 

ลว 20 มิ.ย. 64 

13 กระดาษถ่ายเอกสาร 2,018 2,018 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามแม็คโคร 
สาจาสระแก้ว เสนอ
ราคา 2,018 บาท 

บมจ.สยามแม็คโคร 
สาจาสระแก้ว  
จำนวนเงิน  
2,018 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

19/2565 

ลว 23 มิ.ย. 64 

14 ธงชาติ 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง สุวิมล จริวรรณ์เสนอ
ราคา 1,900บาท 

สุวิมล จริวรรณ์
จำนวนเงิน  
1,900บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

20/2565 

ลว 23 มิ.ย. 64 

15 ถ่ายเอกสาร 126 126 เฉพาะเจาะจง ดาถ่ายเอกสาร เสนอ
ราคา 126บาท 

ดาถ่ายเอกสาร 
จำนวนเงิน 126 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
21/2564 

ลว 27 มิ.ย. 64 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 

 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 ถ่ายเอกสาร 186 186 เฉพาะเจาะจง ดาถ่ายเอกสาร เสนอ
ราคา 186 บาท 

ดาถ่ายเอกสาร 
จำนวนเงิน 186 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
22/2564 

ลว 4 ก.ค. 64 

2 ปริ้นเตอร ์ 4,120 4,120 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.ที.
ดับเบิ้ลยู.อินฟินิท 
จำกัด เสนอราคา 
4,120 บาท 

บริษัท เอ็น.ที.
ดับเบิ้ลยู.อินฟินิท 
จำกัด จำนวนเงิน  
4,120 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
23/2564 

ลว 4 ก.ค. 64 

3 ถ่ายเอกสาร 275 275 เฉพาะเจาะจง ดาถ่ายเอกสาร เสนอ
ราคา 275 บาท 

ดาถ่ายเอกสาร 
จำนวนเงิน 275 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
24/2564 

ลว 13 ก.ค. 64 

4 อุปกรณ์สำนักงาน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง พนมครุภณัฑ์  เสนอ
ราคา 2,000บาท 

พนมครุภณัฑ์  
จำนวนเงิน 2,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
26/2564 

ลว 13 ก.ค. 64 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สงิหาคม 2564 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทแหลมทอง
ศึกษาภัณฑ์ เสนอ
ราคา 5,500 บาท 

บริษัทแหลมทอง
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
จำนวนเงิน 5,500 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

52/2565 

ลว 2 ส.ค. 64 

2 ถ่ายเอกสาร 2,174 2,174 เฉพาะเจาะจง ดาถ่ายเอกสาร เสนอ
ราคา 2,174 บาท 

ดาถ่ายเอกสาร 
จำนวนเงิน 2,174 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
53/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

3 ถ่ายเอกสาร 500 500 เฉพาะเจาะจง ดาถ่ายเอกสาร เสนอ
ราคา 500บาท 

ดาถ่ายเอกสาร 
จำนวนเงิน 500
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
54/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 



4 รางวัลวันแม่แห่งชาต ิ 300 300 เฉพาะเจาะจง ด.ช.กิตติศักดิ์ เตียว
ประเสริฐ      เสนอ
ราคา 300 บาท 

ด.ช.กิตติศักดิ์ เตียว
ประเสริฐ      
จำนวนเงิน 300
บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
55/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

5 รางวัลวันแม่แห่งชาต ิ 200 200 เฉพาะเจาะจง ด.ญ.ปาริฉัตร เตียว
ประเสริฐ      เสนอ
ราคา 200 บาท 

ด.ญ.ปาริฉัตร เตียว
ประเสริฐ จำนวน
เงิน 200บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
56/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

6 รางวัลวันแม่แห่งชาต ิ 500 500 เฉพาะเจาะจง ด.ช.ณัฐวุฒิ  ประทุม             
เสนอราคา 500 บาท 

ด.ช.ณัฐวุฒิ  ประ
ทุม             
จำนวนเงิน 500
บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
57/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

7 รางวัลวันแม่แห่งชาต ิ 500 500 เฉพาะเจาะจง ด.ญ.ขนิษฐา  ประทมุ             
เสนอราคา 500 บาท 

ด.ญ.ขนิษฐา  ประ
ทุม             
จำนวนเงิน 500
บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
58/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

8 รางวัลวันแม่แห่งชาต ิ 300 300 เฉพาะเจาะจง ด.ช.ณัฐพล  จันทอง             
เสนอราคา 300 บาท 

ด.ช.ณัฐพล  จัน
ทอง             
จำนวนเงิน 300
บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
60/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

9 รางวัลวันแม่แห่งชาต ิ 500 500 เฉพาะเจาะจง ด.ญ.วรรณวริน  สว่าง
ฉาย             เสนอ
ราคา 500บาท 

ด.ญ.วรรณวริน  
สว่างฉาย             

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
62/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 



จำนวนเงิน 500
บาท  

10 รางวัลวันแม่แห่งชาต ิ 300 300 เฉพาะเจาะจง ด.ช.นันทิพัฒน์  สว่าง
ฉาย             เสนอ
ราคา 300บาท 

ด.ช.นันทิพัฒน์  
สว่างฉาย             
จำนวนเงิน 300
บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
63/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

11 รางวัลวันแม่แห่งชาต ิ 500 500 เฉพาะเจาะจง ด.ช.อภิวัชร์  มีประวตัิ
จักริน             เสนอ
ราคา 500บาท 

ด.ช.อภิวัชร์  มี
ประวัติจักริน             
จำนวนเงิน 500
บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
64/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

12 รางวัลวันแม่แห่งชาต ิ 200 200 เฉพาะเจาะจง ด.ช.สิทธิชัย วิลุน             
เสนอราคา 200บาท 

ด.ช.สิทธิชัย วิลุน             
จำนวนเงิน 200
บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
65/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

13 คลิปลวดเสยีบ 240 240 เฉพาะเจาะจง วีระพันธ์เจรญิ 

เสนอราคา 240บาท 

วีระพันธ์เจรญิ 

จำนวนเงิน 240
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
66/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

14 หมึกเตมิ 390 390 เฉพาะเจาะจง พี เอ็น คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา 390 บาท 

พี เอ็น 
คอมพิวเตอร์ 
จำนวนเงิน 390
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
67/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 



15 หมึกเตมิ 750 750 เฉพาะเจาะจง SS COMPUTER 
เสนอราคา 750บาท 

SS COMPUTER 
จำนวนเงิน 750
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
68/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

16 หมึกเตมิ 600 600 เฉพาะเจาะจง ดีวะ คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา 600บาท 

ดีวะ คอมพิวเตอร์ 
จำนวนเงิน 600
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
69/2564 

ลว 9 ส.ค. 64 

17 อุปกรณ์สำนักงาน 1,170 1,170 เฉพาะเจาะจง บริษัทแหลมทอง
ศึกษาภัณฑ์ เสนอ
ราคา 1,170บาท 

บริษัทแหลมทอง
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
จำนวนเงิน 1,170
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
70/2564 

ลว 16 ส.ค. 64 

18 กระดาษถ่ายเอกสาร 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทแหลมทอง
ศึกษาภัณฑ์ เสนอ
ราคา 5,500 บาท 

บริษัทแหลมทอง
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
จำนวนเงิน 5,500 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

59/2565 

ลว 18 ส.ค. 64 

19 ถ่ายเอกสาร 830 830 เฉพาะเจาะจง ร้านมีน ซีร็อกซ์ เสนอ
ราคา 830บาท 

ร้านมีน ซีร็อกซ์ 
จำนวนเงิน 830
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
71/2564 

ลว 19 ส.ค. 64 

20 ไวนิล 450 450 เฉพาะเจาะจง อ.อิงค์เจ็ท     เสนอ
ราคา 450 บาท 

อ.อิงค์เจ็ท     
จำนวนเงิน 450 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
72/2564 

ลว 19 ส.ค. 64 



21 เข้าเลม่ 140 140 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทย
แก้ว       เสนอราคา 
140 บาท 

ศูนย์ถ่ายเอกสาร
ไทยแก้ว       
จำนวนเงิน 140 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
73/2564 

ลว 19 ส.ค. 64 

22 ดอกไม้มมุบอร์ด 240 240 เฉพาะเจาะจง แก้วมินิมาร์ท   เสนอ
ราคา 240 บาท 

แก้วมินิมาร์ท  
จำนวนเงิน 240 
บาท  

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
74/2564 

ลว 19 ส.ค. 64 

23 จัดทำ VTR นำเสนอ
โรงเรียนคุณธรรม 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  รักษา
ทรัพย์ เสนอราคา 
1,000 บาท 

นายสุพจน์  รักษา
ทรัพย์ จำนวนเงิน 
1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
75/2564 

ลว 23 ส.ค. 64 

24 รางวัลวันอาสาฬหบูชา 500 500 เฉพาะเจาะจง ด.ญ.ขนิษฐา  ประทมุ  
เสนอราคา 500 บาท 

ด.ญ.ขนิษฐา  ประ
ทุม  จำนวนเงิน 
500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
76/2564 

ลว 23 ส.ค. 64 

25 รางวัลวันอาสาฬหบูชา 300 300 เฉพาะเจาะจง ด.ญ.ธันยศิกา  มี
ประวัติ         เสนอ
ราคา 300 บาท 

ด.ญ.ธันยศิกา  มี
ประวัติ         
จำนวนเงิน 300 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
77/2564 

ลว 23 ส.ค. 64 

26 รางวัลวันอาสาฬหบูชา 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ด.ญ.กัญญาพัชร มี
ประวัติ เสนอราคา 
1,000 บาท 

ด.ญ.กัญญาพัชร มี
ประวัติ จำนวนเงิน
1,000บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
78/2564 

ลว 23 ส.ค. 64 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 รางวัลวันอาสาฬหบูชา 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ด.ช.อดิเทพ  คำบุปผา 
เสนอราคา 1,000 
บาท 

ด.ช.อดิเทพ  คำบุป
ผา จำนวนเงิน
1,000บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี   
79/2564 

ลว 23 ส.ค. 64 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน 2564 

โรงเรีนยวัดทุ่งยายชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

 

 

 

ลำดับที ่ รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือใบสั่ง
จ้าง 

1 หนังสือส่งเสริมทักษะ
สำหรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ON  HAND 

222,300 222,300 เฉพาะเจาะจง บริษัทกอปรเกียรติ
กิจการ จำกัด เสนอ
ราคา 222,300 
บาท 

บริษัทกอปรเกียรติ
กิจการ จำกัด 
จำนวนเงิน 
222,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไข
และราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

61/2565 

ลว 30 ก.ย. 64 


