
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 หมึกพิมพ์ Epson L3150 984.40 984.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส.เค.ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ1/65 
11 ตุลาคม  2564 

2 หมึกพิมพ์ Epson 
L3110/3150 

4,922 4,922 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค .ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส.เค .ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ2/65 
13 ตุลาคม 2564 

3 กระดาษ A4 80 แกรม 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ3/65 
14 ตุลาคม  2564 

4 กระดาษไขและหมึกพิมพ์ 28,160 28,160 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ ร้านรุ่งอรุณ ราคาต่ าสุด ซ4/65 
15 ตุลาคม 2564 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

5 จ้างถ่ายเอกสารกระดาษ  
และเข้าเล่มแผนงาน 

990.50 990.50 
เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พรรณลักษณ์ ร้าน ส.พรรณลักษณ์ ราคาต่ าสุด 

จ1/65 
2 พฤศจิกายน 2564 

6 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 140 140 
เฉพาะเจาะจง 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด 
ซ5/65 

4 พฤศจิกายน 2564 

7 จ้างท าเอกสารประกอบ 
การสอน วิชาภาษาอังกฤษ 

1,736 1,736 
เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พรรณลักษณ์ ร้าน ส.พรรณลักษณ์ ราคาต่ าสุด 

จ2/65 
5 พฤศจิกายน 2564 

8 หมึกพิมพ์ HP 107A Black 3,317 3,317 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอส.เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส.เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด 
ซ6/65 

8 พฤศจิกายน 2564 
9 ชุดตรวจส าหรับ COVID-19 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ซ7/65 

10 พฤศจิกายน 2564 

10 วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด
ห้องเรียน 

18,180 18,180 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ8/65 
12 พฤศจิกายน 2564 

11 ท่อพีวีซี และข้อต่อ 32,700 32,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เดคคอร์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอ เดคคอร์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
 

ราคาต่ าสุด ซ9/65 
15 พฤศจิกายน 2564 



3 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 ชุดกันสารเคมี และถุงมือ 2,310 2,310 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนเวลชายน์ จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ 

บริษัท โนเวลชายน์ จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ 

ราคาต่ าสุด ซ10/65 
17 พฤศจิกายน 2564 

13 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 3,655 3,655 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ11/65 
17 พฤศจิกายน 2564 

14 วัสดุอุปกรณ์ท าฉากก้ัน 2,388 2,388 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  
สาขากัลปพฤกษ์ 

บริษัท โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  
สาขากัลปพฤกษ์ 

ราคาต่ าสุด ซ12/65 
17 พฤศจิกายน 2564 

15 วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 11,810 11,810 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ13/65 
19 พฤศจิกายน 2564 

16 แผ่นใสพลาสติก 6,420 6,420 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.เค. เทรดด้ิง 
จ ากัด 

บริษัท พี.ที.เค. เทรดด้ิง 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด ซ14/65 
22 พฤศจิกายน 2564 

17 ถังพ่นยา และเคเบิ้ลไทร์ 930 930 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด ซ15/65 
22 พฤศจิกายน 2564 

18 ถุงขยะอันตราย  500 500 เฉพาะเจาะจง นางสาววิกานดา  ทองพิลา นางสาววิกานดา  ทองพิลา ราคาต่ าสุด ซ16/65 
23 พฤศจิกายน 2564 

19 วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 11,810 11,810 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ17/65 
23 พฤศจิกายน 2564 

 



4 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

20 วัสดุอุปกรณ์ใช้จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

1,015 1,015 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ18/65 
17 ธันวาคม 2564 

21 วัสดุอุปกรณ์ใช้จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

2,120 2,120 เฉพาะเจาะจง ร้านโล้วเจี้ยเส็ง ร้านโล้วเจี้ยเส็ง ราคาต่ าสุด ซ19/65 
18 ธันวาคม 2564 

22 จ้างเปลี่ยนกรองน้ ามันเครื่อง 1,520 1,520 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส าเริงยนต์ ร้าน ส าเริงยนต์ ราคาต่ าสุด จ3/65 
22 ธันวาคม 2564 

23 แบตเตอรี่ AMARON  
GO 95D31R 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ร้านวิวัฒน์ยนต์ ร้านวิวัฒน์ยนต์ ราคาต่ าสุด ซ20/65 
23 ธันวาคม 2564 

24 มอเตอร์พัดลม  
และชุดคอนโทรล 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  อาจเชื้อ นายชวลิต  อาจเชื้อ ราคาต่ าสุด ซ21/65 
24 ธันวาคม 2564 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

25 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 3,053 3,053 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ22/65 
26 มกราคม 2565 

26 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 6,270 6,270 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ23/65 
26 มกราคม 2565 

27 กระดาษ และเทปกาวบาง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ24/65 
26 มกราคม 2565 

28 ธงชาติ  1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ25/65 
31 มกราคม 2565 

 

 

 

  

 



6 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

29 อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
และหมึกพิมพ์ Epson 

1,915.30 1,915.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค .ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส.เค .ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ26/65 
7 กุมภาพันธ์ 2565 

30 หมึกพิมพ์ HP 12A Black 
Toner 

2,985.30 2,985.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค .ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส.เค .ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ27/65 
7 กุมภาพันธ์ 2565 

31 จ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง ว่าที่ ร.ต. คมกฤช  กรณย์
ประกิตต์ 

ว่าที่ ร.ต. คมกฤช  กรณย์
ประกิตต์ 

ราคาต่ าสุด จ4/65 
9 กุมภาพันธ์ 2565 

32 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1,980 1,980 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ28/65 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

33 วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียน 
การสอน 

4,250 4,250 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ29/65 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

34 แผงวงจรหลักคอมพิวเตอร์ 
INTEL P8H61M-S1 

1,420 1,420 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิ
นิท จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิ
นิท จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ30/65 
22 กุมภาพันธ์ 2565 

35 ตรายาง 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริญจ์ พริ้น ช็อป ร้านศิริญจ์ พริ้น ช็อป ราคาต่ าสุด ซ31/65 
24 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 



7 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

36 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ32/65 
1 มีนาคม 2565 

37 จ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ว่าที่ ร.ต. คมกฤช  กรณย์
ประกิตต์ 

ว่าที่ ร.ต. คมกฤช  กรณย์
ประกิตต์ 

ราคาต่ าสุด จ5/65 
1 มีนาคม 2565 

38 อุปกรณ์ส านักงาน 3,540 3,540 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ33/65 
1 มีนาคม 2565 

39 เมาส์และหมึกพิมพ์ 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส.เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ34/65 
2 มีนาคม 2565 

40 หมึกพิมพ์ T664100  
EPSON 

492.20 492.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส.เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ35/65 
5 มีนาคม 2565 

41 หมึกพิมพ์ EPSON 984.40 984.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส.เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ36/65 
5 มีนาคม 2565 

42 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ37/65 
7 มีนาคม 2565 

43 ถังปั๊มน้ า มิตซูบิชิ  
พร้อมซีลปะเก็น 

5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้านฮั่วเฮง สเตนเลส ร้านฮั่วเฮง สเตนเลส ราคาต่ าสุด ซ38/65 
7 มีนาคม 2565 
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ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

44 วัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
การเรียนการสอน 

2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ39/65 
8 มีนาคม 2565 

45 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ40/65 
9 มีนาคม 2565 

46 กระดาษ ขนาด A4  1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ41/65 
10 มีนาคม 2565 

47 ปพ.1:พ และ ปพ.2:พ 720 720 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. องค์การค้าของ สกสค. ราคาต่ าสุด ซ42/65 
17 มีนาคม 2565 

48 อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 

7,130 7,130 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที  
อินฟินิท จ ากัด 

บริษัท แอดไวซ์ ไอที  
อินฟินิท จ ากัด 

ราคาต่ าสุด ซ43/65 
23 มีนาคม 2565 

49 ปพ.1:บ และ ปพ.2:บ 720 720 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. องค์การค้าของ สกสค. ราคาต่ าสุด ซ44/65 
24 มีนาคม 2565 

50 เคเบิลไทร์ 337 337 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงใหม่การไฟฟ้า 
จ ากัด 

บริษัท แสงใหม่การไฟฟ้า 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด ซ45/65 
30 มีนาคม 2565 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

51 อุปกรณ์ซ่อมระบบประปา 7,326 7,326 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาไทวัสดุ 
พระราม 2) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาไทวัสดุ 
พระราม 2) 

ราคาต่ าสุด ซ46/65 
23 เมษายน 2565 

52 ปูนแดง 130 130 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรชัยซิเมนต์ จ ากัด บริษัท ภัทรชัยซิเมนต์ 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด ซ47/65 
23 เมษายน 2565 

53 กาวทาท่อ และเทปพันท่อดี 478 478 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญพานิช ร้าน ต.เจริญพานิช ราคาต่ าสุด ซ48/65 
24 เมษายน 2565 

54 หัวกะโหลกพลาสติก 400 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟว์สตาร์แมชชีนทูล 
จ ากัด 

บริษัท ไฟว์สตาร์แมชชีนทูล 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด ซ49/65 
24 เมษายน 2565 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

55 วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด
ห้องเรียน 

10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ50/65 
พฤษภาคม 2565 

56 จ้างท าเอกสารประกอบ 
การเรียน กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

2,380 2,380 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พรรณลักษณ์ ร้าน ส.พรรณลักษณ์ ราคาต่ าสุด จ6/65 
24 พฤษภาคม  2565 

57 จ้างท าเอกสารประกอบ 
การเรียน กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

6,525 6,525 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีวิกรณ์ ก๊อปปี้ ร้าน ศรีวิกรณ์ ก๊อปปี้ ราคาต่ าสุด จ7/65 
25 พฤษภาคม  2565 

58 วัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
การเรียนการสอน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยวัฒนา  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัย
วัฒนา (คณะบุคคล) 

ราคาต่ าสุด ซ51/65 
26 พฤษภาคม  2565 

59 วัสดุอุปกรณ์ดนตรีสากล 3,960 3,960 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ ากัด 

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด ซ52/65 
26 พฤษภาคม  2565 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

60 วัสดุอุปกรณ์การเรียน 2,131 2,131 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิโอเค สเตชั่น จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ดิโอเค สเตชั่น จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ53/65 
1 มิถุนายน 2565 

61 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและห้องน้ า
นักเรียน 

649,600 972,600 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท มายเวย์ โอเปอเรชั่น 
จ ากัด 

บริษัท มายเวย์ โอเปอเรชั่น 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด จ8/65 
เลขที่สัญญา 13/65 
6 มิถุนายน 2565 

62 วัสดุอุปกรณ์การเรียน 2,308 2,308 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ54/65 
8 มิถุนายน 2565 

63 ผ้า 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านนายดี ร้านนายดี ราคาต่ าสุด ซ55/65 
8 มิถุนายน 2565 

64 วัสดุอุปกรณ์การเรียน 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ56/65 
8 มิถุนายน 2565 

65 วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 5,240 5,240 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ57/65 
9 มิถุนายน 2565 

66 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

คณะบุคคล รุ่งเจริญทรัพย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ58/65 
9 มิถุนายน 2565 
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ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

67 หมึกพิมพ์ Toner HP 35A  2,557.30 2,557.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส. เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส. เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ59/65 
 

16 มิถุนายน 2565 

68 วัสดุอุปกรณ์แต่งหน้า  
และท าผม 

1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านแผงจินดามณี ร้านแผงจินดามณี ราคาต่ าสุด ซ60/65 
20 มิถุนายน 2565 

69 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Epson 
664 

250 250 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ61/65 
20 มิถุนายน 2565 

70 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 4,997 4,997 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยวัฒนา 
(คณะบุคคล) 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
ชัยวัฒนา (คณะบุคคล) 

ราคาต่ าสุด ซ62/65 
22 มิถุนายน 2565 

71 กระดาษการ์ดสีขาว ขนาด A4 
180 แกรม 

42 42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ63/65 
22 มิถุนายน 2565 

72 ซ้ือหนังสือเรียน ปีการศึกษา 
2565 

416,644 
 

519,700 คัดเลือก ร้าน สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ ร้าน สุพรรณบุ๊คสเตชั่น 
เนอรี่ 

ราคาต่ าสุด ซ64/65 
เลขที่สัญญา 12/65 
24 มิถุนายน 2565 

73 กระดาษการ์ดสีขาว ขนาด A4 
180 แกรม 

84 84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ธนบุรีศึกษา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ65/65 
27 มิถุนายน 2565 

74 อุปกรณ์กระบี่กระบอง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววัชรี  น้อยสุข นางสาววัชรี  น้อยสุข ราคาต่ าสุด ซ66/65 
28 มิถุนายน 2565 
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงินท่ี
จัดซ้ือ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
/ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก 

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญา หรือ

ข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

75 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยน
มอเตอร์ระบายความร้อน 

15,500 15,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชวลิตแอร์เซอร์วิส ร้าน ชวลิตแอร์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด จ9/65 
1 กรกฎาคม 2565 

76 หมึกเครื่องพิมพ์ Laser 
Toner HP M1132 85A 

2,557.30 2,557.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส. เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท เอส. เค. ออโตเมชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ราคาต่ าสุด ซ67/65 
6 กรกฎาคม 2565 

77 จ้างเหมารถบัสพัดลม 48,000  48,000 เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา  อภัยวัฒนะ นางวิภาดา  อภัยวัฒนะ ราคาต่ าสุด จ10/65 
22 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 


