
            แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
วันที่ 31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

            
.ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 

จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 ซื้อหน้ากากอนามัย 3,800 3,800 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 3,800 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 3,800 ราคาต ่าสุด ซ285 4ตค64 
2 ซื้อวารสารเดือนสิงหาคม 2,016 2,016 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,016 ร้านธนาทรัพย์ 2,016 ราคาต ่าสุด ซ271 4ตค64 
3 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้อง 8,965 8,965 ตกลงราคา ร้านตันติพงษ์ 8,965 ร้านตันติพงษ์ 8,965 ราคาต ่าสุด ซ290 8ตค64 
4 ซื้อโต๊ะเก้าอ้ีล็อกเกอร์ 7,000 7,000 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 7,000 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 7,000 ราคาต ่าสุด ซ294 8ตค64 
5 จ้างติดตั้งมุ้งลวดห้องดนตรี 9,600 9,600 ตกลงราคา นงลักษณ์จงชัยสิทธิกุล 9,600 นงลักษณ์จงชัยสิทธิกุล 9,600 ราคาต ่าสุด จ141 8ตค64 
6 ซื้อวัสดุค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 26,247 26,247 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 26,247 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 26,247 ราคาต ่าสุด ซ293 8ตค64 
7 ซื้อวัสดุส่านักงานห้องการเงินพัสดุ 11,250 11,250 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 11,250 ร้านเชียงรายกีฬา 11,250 ราคาต ่าสุด ซ292 8ตค64 
8 ซื้อวัสดุส่านักงานห้องบริหารทั วไป 12,715 12,715 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 12,715 ร้านเชียงรายกีฬา 12,715 ราคาต ่าสุด ซ291 8ตค64 
9 จ้างถ่ายเอกสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 101.50 101.50 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 101.50 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 101.50 ราคาต ่าสุด จ149 8ตค64 
10 จ้างถ่ายเอกสารท่าแผนIEP IIP 51 51 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 51 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 51 ราคาต ่าสุด จ140 8 ตค64 
11 จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรจีน 3,828 3,828 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 3,828 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 3,828 ราคาต ่าสุด จ150 8ตค64 
12 จ้างถ่ายเอกสารการเรียนช่วงโควิด 49,081 49,081 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 49,081 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 49,081 ราคาต ่าสุด จ146 8ตค64 
13 จ้างถ่ายเอกสารเสริมสร้างพัฒาการ 10,470 10,470 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 10,470 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 10,470 ราคาต ่าสุด จ147 8ตค64 
14 จ้างถ่ายเอกสารยกผลสัมฤทธิ์ป3 38,575 38,575 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 38,575 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 38,575 ราคาต ่าสุด จ148 8ตค64 
15 ซื้อวัสดุครูต่างชาติ 74,160 74,160 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 74,160 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 74,160 ราคาต ่าสุด ซ288 8ตค64 
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ปฐมวัย 7,200 7,200 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 7,200 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 7,200 ราคาต ่าสุด ซ286 8ตค64 
17 ซื้อโต๊ะเก้าอ้ีห้องผู้บริหาร 43,000 43,000 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 43,000 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 43,000 ราคาต ่าสุด ซ296 8ตค64 



.ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 ซื้ออุปกรณ์เครื องเล่นน้่าทราย 3,380 3,380 ตกลงราคา หจก.แปลนฟอร์คิด 3,380 หจก.แปลนฟอร์คิด 3,380 ราคาต ่าสุด ซ298 8ตค64 
19 จ้างซ่อมประตูรีโมทห้องรวงผึ้ง 2,500 2,500 ตกลงราคา นายอาคอง มาเยอะ 2,500 นายอาคอง มาเยอะ 2,500 ราคาต ่าสุด จ151 8ตค64 
20 จ้างซ่อมไฟฟ้าห้องรวงผึ้ง 16,593 16,593 ตกลงราคา นายวัชเรศ วงค์ชัย 16,593 นายวัชเรศ วงค์ชัย 16,593 ราคาต ่าสุด จ152 8ตค64 
21 จ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมอาเซียน 6,076 6,076 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 6,076 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 6,076 ราคาต ่าสุด จ129 8ตค64 
22 ซื้ออุปกรณ์เครื องถ่ายเอกสาร 50,600 50,600 ตกลงราคา บจก.อีจีคิดส์โรโบตัคส์ 50,600 บจก.อีจีคิดส์โรโบตัคส์ 50,600 ราคาต ่าสุด ซ289 8ตค64 
23 ซื้อหนังสือเรียนเพิ มเติม 83,383 83,383 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 83,383 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 83,383 ราคาต ่าสุด ซ295 12ตค64 
24 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 61,771.10 61,771.10 ตกลงราคา ร้านโยคอมพิวเตอร์ 61,771.10 ร้านโยคอมพิวเตอร์ 61,771.10 ราคาต ่าสุด ซ302 26ตค64 
25 จ้างถ่ายเอกสาร 1,500 1,500 ตกลงราคา เคแอนด์เจ2002 1,500 เคแอนด์เจ2002 1,500 ราคาต ่าสุด จ156 26ตค64 
26 จ้างติดตั้งมุ้งลวดห้องสระว่ายน้่า 8,700 8,700 ตกลงราคา นงลักษณ์จงชัยสิทธิกุล 8,700 นงลักษณ์จงชัยสิทธิกุล 8,700 ราคาต ่าสุด จ157 26ตค64 
27 ซื้อวัสดุวันไหว้พระจันทร์ 10,000 10,000 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 10,000 ร้านเชียงรายกีฬา 10,000 ราคาต ่าสุด ซ299 26 ตค64 
28 ซื้อวัสดุห้องเรียนสีเขียว 1,821 1,821 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 1,821 ร้านเชียงรายกีฬา 1,821 ราคาต ่าสุด ซ300 26ตค64 
29 ซื้อวัสดุครูต่างชาติ 74,160 74,160 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 74,160 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 74,160 ราคาต ่าสุด ซ301 26ตค64 
30 ซื้อหนังสือเรียนเพิ มเติม 383,018 383,018 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 383,018 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 383,018 ราคาต ่าสุด ซ265 26ตค64 

 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเมืองเชียงราย 

วันที่ 30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 

จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุปรับปรุงเครือข่ายคอมฯ 61,771.10 61,771.10 ตกลงราคา ร้านโยคอมพิวเตอร์ 61,771.10 ร้านโยคอมพิวเตอร์ 61,771.10 ราคาต ่าสุด ซ302 5พย64 
2 ซื้อวัสดุอาคารผู้บริหาร 8,596 8,596 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 8,596 รา้นส่าเพ็งเชียงราย 8,596 ราคาต ่าสุด ซ01 5พย64 
3 จ้างพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 12,508 12,508 ตกลงราคา 24 ไอซีทีเซอร์วิส 12,508 24 ไอซีทีเซอร์วิส 12,508 ราคาต ่าสุด จ153 5พย64 
4 จ้างถ่ายเอกสารสื อ ป.1 1,620 1,620 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,620 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,620 ราคาต ่าสุด จ155 5พย64 
5 ซื้อวัสดุนักข่าวน้อย 7,000 7,000 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 7,000 ร้านเชียงรายกีฬา 7,000 ราคาต ่าสุด ซ303 5พย64 
6 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 270 270 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 270 ร้านเชียงรายกีฬา 270 ราคาต ่าสุด ซ306 5พย64 
7 ซ้ือครุภัณฑ์ห้องภาษาจีน 30,900 30,900 ตกลงราคา เอ็นที เชียงราย 30,900 เอ็นที เชียงราย 30,900 ราคาต ่าสุด ซ305 5พย64 
8 ซื้อชุดโต๊ะรับแขกห้องผู้บริหาร 43,000 43,000 ตกลงราคา เอ็นที เชียงราย 43,000 เอ็นที เชียงราย 43,000 ราคาต ่าสุด ซ296 5พย64 
9 ซื้อตู้เอกสารงานหลักสูตร 6,000 6,000 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 6,000 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 6,000 ราคาต ่าสุด ซ304 5พย64 
10 ซื้อโต๊ะเด็กปฐมวัย 14,550 14,550 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 14,550 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 14,550 ราคาต ่าสุด ซ307 5พย64 
11 ซื้อครุภัณฑ์อาคารผู้บริหาร 1,950 1,950 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 1,950 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 1,950 ราคาต ่าสุด ซ308 5พย64 
12 จ้างสร้างจุดพักคอย (งวด1) 150,000 150,000 ตกลงราคา บ.พะณคร จ่ากัด 150,000 บ.พะณคร จ่ากัด 150,000 ราคาต ่าสุด จ154 15พย64 
13 จ้างถ่ายเอกสารปฐมวัย 7,907 7,907 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 7,907 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 7,907 ราคาต ่าสุด จ1 18พย64 
14 จ้างตรวจเช็คเครื องกรองน้่า 4,105 4,105 ตกลงราคา รุ่งทรัพย์วอเตอร์ 4,105 รุ่งทรัพย์วอเตอร์ 4,105 ราคาต ่าสุด จ2 18พย64 
15 จ้างถ่ายเอกสารอบรมบุคลากร 7,260 7,260 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 7,260 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 7,260 ราคาต ่าสุด จ3 18พย64 
16 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 300 300 ตกลงราคา หจก.มิวนิคซัพพลาย 300 หจก.มิวนิคซัพพลาย 300 ราคาต ่าสุด จ5 18พย64 
17 จ้างซ่อมเครื องฉีดน้่า 810 810 ตกลงราคา ทองไดนาโม 810 ทองไดนาโม 810 ราคาต ่าสุด จ4 18พย64 
18 จ้างซ่อมแอร์รถตู้ นข5166 11,690 11,690 ตกลงราคา บุญส่งกิจการแอร์ 11,690 บุญส่งกิจการแอร์ 11,690 ราคาต ่าสุด จ6 18พย64 
19 ซื้อหนังสือเรียน MEP 77,275 77,275 ตกลงราคา พว. 77,275 พว. 77,275 ราคาต ่าสุด ซ6 18พย64 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

20 ซื้อหนังสือเรียน IEC 133,270 133,270 ตกลงราคา ร้านขุนหนังสือ 133,270 ร้านขุนหนังสือ 133,270 ราคาต ่าสุด ซ3 18พย64 
21 ซื้อของซ่อมแซมโพเดียม 1,295 1,295 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,295 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,295 ราคาต ่าสุด ซ10 18พย64 
22 ซื้อวัสดุประจ่าห้องเรียน ป.3 25,999 25,999 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 25,999 มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 25,999 ราคาต ่าสุด ซ9 18พย64 
23 ซื้ออุปกรณ์ห้องวิทย์-คณิต 1,220 1,220 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 1,220 ร้านเชียงรายกีฬา 1,220 ราคาต ่าสุด ซ4 18พย64 
24 ซื้อวัสดุห้องเรียนคณิตศาสตร์ 2,500 2,500 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 2,500 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 2,500 ราคาต ่าสุด ซ7 18พย64 
25 ซื้อวัสดุอบรมบุคลากรครู 48,784 48,784 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 48,784 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 48,784 ราคาต ่าสุด ซ5 18พย64 
26 จ้างสร้างจุดพักคอย (งวด2) 150,000 150,000 ตกลงราคา บ.พะณคร จ่ากัด 150,000 บ.พะณคร จ่ากัด 150,000 ราคาต ่าสุด จ154 26พย64 
27 ซื้อเครื องปั๊มน้่าสระว่ายน้่า 48,950 48,950 ตกลงราคา บีวายเคมีคอล 48,950 บีวายเคมีคอล 48,950 ราคาต ่าสุด ซ33 26พย64 
28 จ้างถ่ายเอกสาร อนุบาล3/2 754 754 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 754 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 754 ราคาต ่าสุด จ10 26พย64 
29 จ้างถ่ายเอกสารอนุบาลMEP 341 341 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 341 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 341 ราคาต ่าสุด จ9 26พย64 
30 จ้างถ่ายเอกสารคิดวิเคราะห์ 6,220 6,220 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 6,220 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 6,220 ราคาต ่าสุด จ12 26พย64 
31 จ้างถ่ายเอกสารงบประมาณ 263 263 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 263 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 263 ราคาต ่าสุด จ7 26พย64 
32 จ้างถ่ายเอกสารภาษาจีนป.1 2,470 2,470 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 2,470 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 2,470 ราคาต ่าสุด จ8 26พย64 
33 ซื้อวัสดุงานวัดผล 12,670 12,670 ตกลงราคา หจก.มิวนิคซัพพลาย 12,670 หจก.มิวนิคซัพพลาย 12,670 ราคาต ่าสุด ซ11 26พย64 
34 ซื้อวัสดุยกผลสัมฤทธิ์ ป.3 6,830 6,830 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 6,830 ร้านเชียงรายกีฬา 6,830 ราคาต ่าสุด ซ14 26พย64 
35 ซื้อหนังสือเรียน MEPปฐมวัย 41,496 41,496 ตกลงราคา พว. 41,496 พว. 41,496 ราคาต ่าสุด ซ21 26พย64 
36 ซื้อหนังสือนิทาน MEPปฐมวัย 39,895 39,895 ตกลงราคา พว. 39,895 พว. 39,895 ราคาต ่าสุด ซ15 26พย64 
37 ซื้อของรับขวัญน้องปฐมวัย 7,000 7,000 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 7,000 ร้านเชียงรายกีฬา 7,000 ราคาต ่าสุด ซ13 26พย64 
38 ซื้อวัสดุห้องพัสดุ 2,900 2,900 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 2,900 ร้านเชียงรายกีฬา 2,900 ราคาต ่าสุด ซ22 26พย64 
39 จ้างติดตั้งประตูห้องปฐมวัย 3,500 3,500 ตกลงราคา เอสซีเจริญเคอร์เท่น 3,500 เอสซีเจริญเคอร์เท่น 3,500 ราคาต ่าสุด จ11 26พย64 
40 จ้างซ่อมบ่ารุงรถตู้ นข60 4,100 4,100 ตกลงราคา ทีเอแม็กไทร์ 4,100 ทีเอแม็กไทร์ 4,100 ราคาต ่าสุด จ7 26พย64 

  



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเมืองเชียงราย 
วันที่ 31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงกันยายน 5,830 5,830 ตกลงราคา เคยูออยส์ 5,830 เคยูออยส์ 5,830 ราคาต ่าสุด ซ08 3ธค64 
2 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงตุลาคม 5,550.10 5,550.10 ตกลงราคา เคยูออยส์ 5,550.10 เคยูออยส์ 5,550.10 ราคาต ่าสุด ซ17 3ธค64 
3 ค่าหมึกเครื องปริ้นMEP 3,840 3,840 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 3,840 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 3,840 ราคาต ่าสุด ซ12 3ธค64 
4 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมโต๊ะทานข้าว 17,400 17,400 ตกลงราคา ร้านกิ งทอง 17,400 ร้านกิ งทอง 17,400 ราคาต ่าสุด ซ34 3ธค64 
5 ซื้อกรอบรูปนาฏศิลป์ 11,000 11,000 ตกลงราคา ร้านท่าไม 11,000 ร้านท่าไม 11,000 ราคาต ่าสุด ซ20 3ธค64 
6 ค่าหนังสือเรียน MEP 467,303 467,303 ตกลงราคา พว. 467,303 พว. 467,303 ราคาต ่าสุด ซ18 3ธค64 
7 ค่าชุดการแสดงนาฏศิลป์ 100,000 100,000 ตกลงราคา บ้านครูนัทนาฏศิลป์ 100,000 บ้านครูนัทนาฏศิลป์ 100,000 ราคาต ่าสุด ซ19 3ธค64 
8 วัสดุประจ่าห้องเรียน ป.2 33,943 33,943 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 33,943 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 33,943 ราคาต ่าสุด ซ37 3ธค64 
9 วัสดุประจ่าห้องเรียน ป.1 25,900 25,900 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 25,900 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 25,900 ราคาต ่าสุด ซ36 3ธค64 
10 วัสดุประจ่าห้องเรียน ป.4 31,548 31,548 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 31,548 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 31,548 ราคาต ่าสุด ซ29 3ธค64 
11 วัสดุประจ่าห้องวิทยาศาสตร์ 2,500 2,500 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 2,500 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 2,500 ราคาต ่าสุด ซ32 3ธค64 
12 วัสดุประจ่าห้องเรียน ป.1 33,370 33,370 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 33,370 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 33,370 ราคาต ่าสุด ซ28 3ธค64 
13 วัสดุประจ่าห้องเรียนปฐมวัย 38,061 38,061 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 38,061 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 38,061 ราคาต ่าสุด ซ24 3ธค64 
14 วัสดุห้องเรียนครูต่างชาติ 2,000 2,000 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 2,000 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 2,000 ราคาต ่าสุด ซ28 3ธค64 
15 วัสดุประจ่าห้องเรียน ป.4 37,335 37,335 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 37,335 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 37,335 ราคาต ่าสุด ซ30 3ธค64 
16 วัสดุประจ่าห้องเรียน ป.3 45,117 45,117 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 45,117 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 45,117 ราคาต ่าสุด ซ27 3ธค64 
17 วัสดุประจ่าห้องเรียน ป.2 36,150 36,150 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 36,150 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 36,150 ราคาต ่าสุด ซ26 3ธค64 
18 วัสดุประจ่าห้องเรียน ป.5 37,207 37,207 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 37,207 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 37,207 ราคาต ่าสุด ซ31 3ธค64 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
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ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

19 ครุภัณฑ์ห้องธุรการ 3,000 3,000 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 3,000 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 3,000 ราคาต ่าสุด ซ44 9ธค64 
20 อุปกรณ์ห้องพยาบาล 1,440 1,440 ตกลงราคา รา้นเอ็นทีซัพพลาย 1,440 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 1,440 ราคาต ่าสุด ซ46 9ธค64 
21 วัสดุห้องสมุด 11,775 11,775 ตกลงราคา หจก.มิวนิคซัพพลาย 11,775 หจก.มิวนิคซัพพลาย 11,775 ราคาต ่าสุด ซ42 9ธค64 
22 วัสดุท่าความสะอาด 98,025 98,025 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 98,025 ร้านเชียงรายกีฬา 98,025 ราคาต ่าสุด ซ47 9ธค64 
23 ซื้อวัสดุดนตรี 42,900 42,900 ตกลงราคา มิวสิคเซ็นเตอร์ 42,900 มิวสิคเซ็นเตอร์ 42,900 ราคาต ่าสุด ซ23 9ธค64 
24 ถ่ายเอกสาร 89 ล้านความดี 252 252 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 252 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 252 ราคาต ่าสุด จ14 9ธค64 
25 ถ่ายเอกสารวิทยาศาสตร์ป.2 4,057 4,057 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 4,057 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 4,057 ราคาต ่าสุด จ13 9ธค64 
26 ถ่ายเอกสารภาษาไทยคณิต 21,240 21,240 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 21,240 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 21,240 ราคาต ่าสุด จ15 9ธค64 
27 ซ่อมเครื องพิมพ์ 5,800 5,800 ตกลงราคา ภาคเหนือคอมพิวเตอร์ 5,800 ภาคเหนือคอมพิวเตอร์ 5,800 ราคาต ่าสุด จ21 22ธค64 
28 ซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร 8,900 8,900 ตกลงราคา เม็งรายซัพพลาย 8,900 เม็งรายซัพพลาย 8,900 ราคาต ่าสุด จ20 22ธค64 
29 ซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร 25,750 25,750 ตกลงราคา เม็งรายซัพพลาย 25,750 เม็งรายซัพพลาย 25,750 ราคาต ่าสุด จ16 22ธค64 
30 ซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร 5,000 5,000 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 5,000 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 5,000 ราคาต ่าสุด ซ54 22ธค64 
31 ซื้ออแดปเตอร์โน้ตบุ๊ค 1,250 1,250 ตกลงราคา หจก.มิวนิคซัพพลาย 1,250 หจก.มิวนิคซัพพลาย 1,250 ราคาต ่าสุด ซ52 22ธค64 
32 ซื้อวัสดุกิจกรรมสานสัมพันธ์ 4,000 4,000 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 4,000 มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 4,000 ราคาต ่าสุด ซ40 22ธค64 
33 ซื้อวัสดุบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3,800 3,800 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 3,800 มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 3,800 ราคาต ่าสุด ซ39 22ธค64 
34 ซื้อวัสดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 33,702 33,702 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 33,702 มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 33,702 ราคาต ่าสุด ซ35 22ธค64 
35 ซื้อวัสดุภาษาจีนปฐมวัย 8,000 8,000 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 8,000 มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 8,000 ราคาต ่าสุด ซ38 22ธค64 
36 ติดตั้งระบบคอมฯ ป.1-6 115,052.82 115,052.82 ตกลงราคา ร้านโยคอมพิวเตอร์ 115,052.82 ร้านโยคอมพิวเตอร์ 115,052.82 ราคาต ่าสุด จ18 22ธค64 
37 ติดตั้งระบบคอมฯ ธุรการ 8,607.08 8,607.08 ตกลงราคา ร้านโยคอมพิวเตอร์ 8,607.08 ร้านโยคอมพิวเตอร์ 8,607.08 ราคาต ่าสุด จ19 22ธค64 
38 ซื้ออุปกรณ์วัดประเมินผล 12,670 12,670 ตกลงราคา หจก.มิวนิคซัพพลาย 12,670 หจก.มิวนิคซัพพลาย 12,670 ราคาต ่าสุด ซ50 22ธค64 
39 ซื้อวารสารสิ งพิมพ์ 2,496 2,496 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,496 ร้านธนาทรัพย์ 2,496 ราคาต ่าสุด ซ41 22ธค64 
40 ซื้อเครื องชั งดิจิตอล 14,000 14,000 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 14,000 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 14,000 ราคาต ่าสุด ซ43 22ธค64 
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41 ถ่ายเอกสารคิดวิเคราะห์ป.3 6,216 6,216 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 6,216 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 6,216 ราคาต ่าสุด จ22 22ธค64 
42 ซื้อวัสดุส่านักงาน 9,354 9,354 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 9,354 ร้านเชียงรายกีฬา 9,354 ราคาต ่าสุด ซ53 22ธค64 
43 จ้างสร้างจุดพักคอย (งวด2) 184,000 184,000 ตกลงราคา บ.พะณคร จ่ากัด 184,000 บ.พะณคร จ่ากัด 184,000 ราคาต ่าสุด จ154 24ธค64 
44 ท่าป้ายชิ อรองผู้อ่านวยการ 1,500 1,500 ตกลงราคา เฮือนจันทร์ไม้สัก 1,500 เฮือนจันทร์ไม้สัก 1,500 ราคาต ่าสุด จ26 27ธค64 
45 ซื้อวัสดุหนูท่าได้ปฐมวัย 3,080 3,080 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 3,080 ร้านเชียงรายกีฬา 3,080 ราคาต ่าสุด ซ61 27ธค64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเมืองเชียงราย 

วันที่ 31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
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การซ้ือหรือ

จ้าง 
1 ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบน้่า 468 468 ตกลงราคา ร้านทวีกิจ 468 ร้านทวีกิจ 468 ราคาต ่าสุด ซ71 6มค65 
2 ซื้อวารสารสิ งพิมพ์ 2,436 2,436 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,436 ร้านธนาทรัพย์ 2,436 ราคาต ่าสุด ซ68 6มค65 
3 ซื้อวัสดุส่านักงาน 10,000 10,000 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 10,000 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 10,000 ราคาต ่าสุด ซ56 6มค65 
4 ป้ายไวนิลถุงนอนมือสอง 400 400 ตกลงราคา ร้านกิ งทอง 400 ร้านกิ งทอง 400 ราคาต ่าสุด จ33 6มค65 
5 ซื้อวัสดุงานอนามัย 7,677 7,677 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 7,677 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 7,677 ราคาต ่าสุด ซ45 6มค65 
6 ถ่ายเอกสารคริสตมาสต์ 1,500 1,500 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,500 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,500 ราคาต ่าสุด จ32 6มค65 
7 ถ่ายเอกสารใบงานป.1 4,077 4,077 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 4,077 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 4,077 ราคาต ่าสุด จ39 6มค65 
8 ซื้ออุปกรณ์ป้ายโควิด-19 720 720 ตกลงราคา พลภัณฑ์ 720 พลภัณฑ์ 720 ราคาต ่าสุด ซ69 6มค65 
9 ซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ 655 655 ตกลงราคา พลภัณฑ์ 655 พลภัณฑ์ 655 ราคาต ่าสุด ซ67 6มค65 
10 ซื้อวัสดุห้องปฏิบัติการกอท 1,430 1,430 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 1,430 ร้านเชียงรายกีฬา 1,430 ราคาต ่าสุด ซ71 6มค65 
11 ซื้อวัสดุกิจกรรมถุงนอน2 1,030 1,030 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 1,030 ร้านเชียงรายกีฬา 1,030 ราคาต ่าสุด ซ78 6มค65 
12 ซื้อวัสดุจุ๊จุ๊อุบาลีน้อย 1,490 1,490 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 1,490 ร้านเชียงรายกีฬา 1,490 ราคาต ่าสุด ซ75 6มค65 
13 วัสดุห้องเรียนMEPปฐมวัย 19,135 19,135 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 19,135 ร้านเชียงรายกีฬา 19,135 ราคาต ่าสุด ซ63 6มค65 
14 ซื้อวัสดุประชุมผู้ปกครอง 3,990 3,990 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 3,990 ร้านเชียงรายกีฬา 3,990 ราคาต ่าสุด ซ62 6มค65 
15 ซื้อวัสดุลูกเสือ ป.5 4,905 4,905 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 4,905 ร้านเชียงรายกีฬา 4,905 ราคาต ่าสุด ซ55 6มค65 
16 วัสดุรายหัว ป.5 33,692 33,692 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 33,692 มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 33,692 ราคาต ่าสุด ซ51 6มค65 
17 วัสดุรายหัว ป.6 31,710 31,710 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 31,710 มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 31,710 ราคาต ่าสุด ซ57 6มค65 
18 ซื้อเครื องปั๊มน้่าโรงน้่าดื ม 13,508 13,508 ตกลงราคา รุ่งทรัพย์วอเตอร์ 13,508 รุ่งทรัพย์วอเตอร์ 13,508 ราคาต ่าสุด ซ70 11มค65 
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จ้าง 
19 น้่ามันเชื้อเพลิงพฤศจิกายน 8,940 8,940 ตกลงราคา เคยูออยส์ 8,940 เคยูออยส์ 8,940 ราคาต ่าสุด ซ72 11มค65 
20 ตรวจเช็ครถตู้ นข60 13,727.03 13,727.03 ตกลงราคา โตโยต้าเชียงราย 13,727.03 โตโยต้าเชียงราย 13,727.03 ราคาต ่าสุด จ30 11มค65 
21 ซ่อมหน้าต่างอาคารสันต้นเปา 32,200 32,200 ตกลงราคา นางศิริลักษณ์ จง

ชัยสิทธิกุล 
32,200 นางศิริลักษณ์ 

จงชัยสิทธิกุล 
32,200 ราคาต ่าสุด จ28 11มค65 

22 ถ่ายเอกสาร ป.4 4,500 4,500 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 4,500 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 4,500 ราคาต ่าสุด จ31 11มค65 
23 จ้างเหมารถโดยสาร ป.4 64,000 64,000 ตกลงราคา บุษยมาศทัวร์ 64,000 บุษยมาศทัวร์ 64,000 ราคาต ่าสุด จ27 11มค65 
24 วัสดุห้องเรียนMEPปฐมวัย 15,000 15,000 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 15,000 ร้านเชียงรายกีฬา 15,000 ราคาต ่าสุด ซ74 11มค65 
25 วัสดุห้องบริหารทั วไป 18,725 18,725 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 18,725 ร้านเชียงรายกีฬา 18,725 ราคาต ่าสุด ซ71 11มค65 
26 วัสดุส่งเสริมประชาธิปไตย 5,620 5,620 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 5,620 ร้านเชียงรายกีฬา 5,620 ราคาต ่าสุด ซ76 11มค65 
27 วัสดุห้องเรียนMEPปฐมวัย 5,000 5,000 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 5,000 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 5,000 ราคาต ่าสุด ซ60 11มค65 
28 วัสดุวันคริสต์มาสปฐมวัย 26,700 26,700 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 26,700 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 26,700 ราคาต ่าสุด ซ58 11มค65 
29 วัสดุห้องเรียนปฐมวัย 36,173 36,173 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 36,173 มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 36,173 ราคาต ่าสุด ซ59 11มค65 
30 วัสดุครูต่างชาติ 24,000 24,000 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 24,000 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 24,000 ราคาต ่าสุด ซ64 11มค65 
31 ชุดตรวจ ATK ป.5 62,800 62,800 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 62,800 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 62,800 ราคาต ่าสุด ซ73 11มค65 
32 วัสดุรายหัว ป.6 29,713 29,713 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 29,713 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 29,713 ราคาต ่าสุด ซ66 11มค65 
33 วัสดุครูต่างชาติ MEP 54,516 54,516 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 54,516 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 54,516 ราคาต ่าสุด ซ65 11มค65 
34 ถ่ายเอกสารสายชั้น ป.5 7,033 7,033 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 7,033 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 7,033 ราคาต ่าสุด จ41 20มค65 
35 ถ่ายเอกสารอบรมครูวิทย์ 1,000 1,000 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,000 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,000 ราคาต ่าสุด จ38 20มค65 
36 ชุดอุปกรณ์กิจกรรมวันเด็ก 8,124 8,124 ตกลงราคา สนธยาตุ๊กตา 8,124 สนธยาตุ๊กตา 8,124 ราคาต ่าสุด ซ80 20มค65 
37 จ้างรถเรียนรู้โลกกว้าง ป.5 60,000 60,000 ตกลงราคา จันทิมาทัวร์ 60,000 จันทิมาทัวร์ 60,000 ราคาต ่าสุด จ40 20มค65 
38 ซื้อเครื องดนตรี 60,000 60,000 ตกลงราคา เชียงรายยูธ 60,000 เชียงรายยูธ 60,000 ราคาต ่าสุด ซ79 20มค65 
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จ้าง 
39 จ้างเหมาท่าฐานStem ป.3 20,000 20,000 ตกลงราคา น.ส.จุฑารัตน์ ยาละ 20,000 น.ส.จุฑารัตน์ ยาละ 20,000 ราคาต ่าสุด จ37 24มค65 
40 เอกสารยกผลสัมฤทธิ์ ป.2 26,572 26,572 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 26,572 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 26,572 ราคาต ่าสุด จ39 24มค65 
41 ค่ายMEP ปฐมวัย 28,000 28,000 ตกลงราคา เชียงรายงานผ้า 28,000 เชียงรายงานผ้า 28,000 ราคาต ่าสุด ซ83 24มค65 
42 ซื้อเมาส์อแดปเตอร์ 2,090 2,090 ตกลงราคา หจก.มิวนิคซัพพลาย 2,090 หจก.มิวนิคซัพพลาย 2,090 ราคาต ่าสุด ซ105 24มค65 
43 วัสดุกิจกรรมเชื อมใจบุคลากร 17,150 17,150 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 17,150 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 17,150 ราคาต ่าสุด ซ81 24มค65 
44 กิจกรรมMEPDayCamp 15,000 15,000 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 15,000 ร้านเอ็นทีซัพพลาย 15,000 ราคาต ่าสุด ซ82 24มค65 
45 วัสดุห้องวิทยาศาสตร์ป.1 4,620 4,620 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 4,620 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 4,620 ราคาต ่าสุด ซ102 24มค65 
46 วัสดุบูรณาการสเต็ม 4,260 4,260 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 4,260 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 4,260 ราคาต ่าสุด ซ101 24มค65 
47 วัสดุประเมิน SARปฐมวัย 619 619 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 619 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 619 ราคาต ่าสุด ซ98 24มค65 
48 วัสดุนวัตกรรมBestPractice 1,400 1,400 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,400 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,400 ราคาต ่าสุด ซ99 24มค65 
49 วัสดุมาตรฐานปฐมวัย 619 619 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 619 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 619 ราคาต ่าสุด ซ95 24มค65 
50 วัสดุพัฒนาการคิด 1,521 1,521 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,521 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,521 ราคาต ่าสุด ซ94 24มค65 
51 วัสดุตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 1,600 1,600 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,600 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,600 ราคาต ่าสุด ซ93 24มค65 
52 จ้างท่าฐานเรียนรู้โลกกว้าง ป.3 12,200 12,200 ตกลงราคา น.ส.วาสนา ธรรมชัย 12,200 น.ส.วาสนา ธรรมชัย 12,200 ราคาต ่าสุด จ46 26มค65 
53 ป้ายไวนิลลูกเสือ ป.1 680 680 ตกลงราคา หจก.สมาร์ท89 680 หจก.สมาร์ท89 680 ราคาต ่าสุด จ49 26มค65 
54 วัสดุถวายพระอุบาลีน้อย 2,000 2,000 ตกลงราคา นายทวี จงธนาทรัพย์ 2,000 นายทวี จงธนาทรัพย์ 2,000 ราคาต ่าสุด ซ107 26มค65 
55 ซ่อมสายพานรถโดยสาร 800 800 ตกลงราคา บุญส่งแอร์ 800 บุญส่งแอร์ 800 ราคาต ่าสุด จ56 26มค65 
56 จ้างเหมารถลูกเสือ ป.3 8,000 8,000 ตกลงราคา จันทิมาทัวร์ 8,000 จันทิมาทัวร์ 8,000 ราคาต ่าสุด จ48 26มค65 
57 จ้างเหมารถลูกเสือ ป.3 18,000 18,000 ตกลงราคา จันทิมาทัวร์ 18,000 จันทิมาทัวร์ 18,000 ราคาต ่าสุด จ47 26มค65 
58 ถ่ายเอกสารเรียนรู้โลกกว้างป.4 2,780 2,780 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 2,780 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 2,780 ราคาต ่าสุด จ45 26มค65 
59 ถ่ายเอกสารเรียนรู้โลกกว้างป.5 4,425 4,425 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 4,425 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 4,425 ราคาต ่าสุด จ60 26มค65 
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จ้าง 
60 ถ่ายเอกสารรายหัว ป.1 155 155 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 155 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 155 ราคาต ่าสุด จ52 26มค65 
61 ถ่ายเอกสารรายหัว ป.1 1,481 1,481 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,481 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,481 ราคาต ่าสุด จ51 26มค65 
62 ถ่ายเอกสารรายหัว ป.2 409 409 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 409 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 409 ราคาต ่าสุด จ53 26มค65 
63 วัสดุพัฒนานักเรียนด้านศิลปะ 8,442 8,442 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 8,442 มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 8,442 ราคาต ่าสุด ซ86 26มค65 
64 วัสดุคอมพิวเตอร์ปฐมวัย 2,805 2,805 ตกลงราคา ร้านเชียงรายกีฬา 2,805 ร้านเชียงรายกีฬา 2,805 ราคาต ่าสุด ซ104 26มค65 
65 วัสดุโรงเรียนปลอดบุหรี  6,730 6,730 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 6,730 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 6,730 ราคาต ่าสุด ซ87 26มค65 
66 วัสดุรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 9,979 9,979 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 9,979 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 9,979 ราคาต ่าสุด ซ93 26มค65 
67 วัสดุเสริมสร้างพัฒนาการ 1,690 1,690 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,690 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,690 ราคาต ่าสุด ซ109 26มค65 
68 วัสดุท่าเอกสารงานวิจัย 17,752 17,752 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 17,752 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 17,752 ราคาต ่าสุด ซ97 26มค65 
69 ขนมวันเด็กแห่งชาติ 39,985 39,985 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 39,985 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 39,985 ราคาต ่าสุด ซ89 26มค65 
70 ตู้เอกสารลูกเสือ-ยุวกาชาด 16,500 16,500 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 16,500 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 16,500 ราคาต ่าสุด ซ100 27มค65 
71 วัสดุระบบสารนิเทศปัจจุบัน 8,586 8,586 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 8,586 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 8,586 ราคาต ่าสุด ซ103 27มค65 
72 วัสดุการเรียนวิทย์คณิต 38,338 38,338 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 38,338 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 38,338 ราคาต ่าสุด ซ105 27มค65 
73 น้่ามันเชื้อเพลิงธันวาคม 8,950.30 8,950.30 ตกลงราคา เคยูออยส์ 8,950.30 เคยูออยส์ 8,950.30 ราคาต ่าสุด ซ92 27มค65 
74 กาต้มน้่างานปฏิคม 8,758 8,758 ตกลงราคา บจก.คิทเช่นดีโป 8,758 บจก.คิทเช่นดีโป 8,758 ราคาต ่าสุด ซ85 27มค65 
75 อุปกรณ์เรียนออนไลน์ 61,360 61,360 ตกลงราคา ร้านโยคอมพิวเตอร์ 61,360 ร้านโยคอมพิวเตอร์ 61,360 ราคาต ่าสุด ซ108 27มค65 
76 เอกสารอ่านเขียน ป.1-6 5,368 5,368 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 5,368 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 5,368 ราคาต ่าสุด จ54 27มค65 
77 ติดฟิล์มรถยนต์ 9,400 9,400 ตกลงราคา ทีอาร์มัลติมีเดีย 9,400 ทีอาร์มัลติมีเดีย 9,400 ราคาต ่าสุด จ55 27มค65 
78 ติดสติกเกอร์ป้ายเหล็กเก่า 2,945 2,945 ตกลงราคา ร้านทีวายที 2,945 ร้านทีวายที 2,945 ราคาต ่าสุด จ62 31มค65 
79 จ้างรถเรียนรู้โลกกว้างป.5 60,000 60,000 ตกลงราคา จันทิมาทัวร์ 60,000 จันทิมาทัวร์ 60,000 ราคาต ่าสุด จ40 31มค65 
80 ถ่ายเอกสารสายชั้น ป.6 14,900 14,900 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 14,900 ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 14,900 ราคาต ่าสุด จ61 31มค65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
81 ซื้อเหรียญกีฬาสี 36,445 36,445 ตกลงราคา จิรชัยสปอร์ต 36,445 จิรชัยสปอร์ต 36,445 ราคาต ่าสุด ซ110 31มค65 

 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเมืองเชียงราย 
วันที่ 28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 ท่าป้ายไวนิล 1,000 1,000 ตกลงราคา หจก.ทีวายที 1,000 หจก.ทีวายที 1,000 ราคาต ่าสุด จ58 2กพ65 
2 จ้างรถศึกษาดูงานปฐมวัย

เชียงใหม่ 
15,600 15,600 ตกลงราคา นางศิริมา ชั งทอง 15,600 นางศิริมา 

ชั งทอง 
15,600 ราคาต ่าสุด จ50 2กพ65 

3 ท่าฐานค่ายวิทย์คณิต 7,528 7,528 ตกลงราคา น.ส.วารธิร วโร
ตดมพงษ์ 

7,528 น.ส.วารธิร 
วโรตดมพงษ์ 

7,528 ราคาต ่าสุด จ59 2กพ65 

4 ลงโปรแกรมโน้ตบุ๊ค 2/7 315 315 ตกลงราคา เควีซีคอมพิวเตอร์ 315 เควีซี
คอมพิวเตอร์ 

315 ราคาต ่าสุด จ68 10กพ
65 

5 ท่าป้ายไวนิลรับนักเรียน 7,550 7,550 ตกลงราคา หจก.ทีวายที 7,550 หจก.ทีวายที 7,550 ราคาต ่าสุด จ69 10กพ
65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 ท่าประตูบานเลื อนห้องการเงิน 16,500 16,500 ตกลงราคา นางศิริลักษณ์ จง
ชัยสิทธิกุล 

16,500 นางศิริ
ลักษณ์ จง
ชัยสิทธิกุล 

16,500 ราคาต ่าสุด จ64 10กพ
65 

7 ท่าประตูบานเลื อนห้องพัสดุ 30,000 30,000 ตกลงราคา นางศิริลักษณ์ จง
ชัยสิทธิกุล 

30,000 นางศิริ
ลักษณ์ จง
ชัยสิทธิกุล 

30,000 ราคาต ่าสุด จ67 10กพ
65 

8 หนังสือพิมพ์ธันวาคม 2,496 2,496 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,496 ร้านธนา
ทรัพย์ 

2,496 ราคาต ่าสุด ซ113 10กพ
65 

9 ท่าเอกสารแลกเปลี ยนเรียนรู้ 2,200 2,200 ตกลงราคา นายวุฒิกร หน่อ
แก้ว 

2,200 นายวุฒิกร 
หน่อแก้ว 

2,200 ราคาต ่าสุด จ63 10กพ
65 

10 ซื้ออะไหล่เครื องดูดฝุ่น 700 700 ตกลงราคา ทวียนต์ 700 ทวียนต์ 700 ราคาต ่าสุด ซ111 10กพ
65 

11 ซื้อแท่นกราบพระ 3,000 3,000 ตกลงราคา จินดาพานิชย์ 3,000 จินดา
พานิชย์ 

3,000 ราคาต ่าสุด ซ112 10กพ
65 

12 วัสดุรายหัววิทยาสาสตร์ป.5 2,500 2,500 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 2,500 มิวนิคบุ๊
คเซนเตอร์ 

2,500 ราคาต ่าสุด ซ115 10กพ
65 

13 วัสดุพัฒนาครูวิทย์คณิต 1,830 1,830 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 1,830 เชียงราย
กีฬา 

1,830 ราคาต ่าสุด ซ120 10กพ
65 

14 วัสดุยิ้มใสไหว้สวย 1,000 1,000 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 1,000 เชียงราย
กีฬา 

1,000 ราคาต ่าสุด ซ118 10กพ
65 

15 วัสดุยุวกาชาด ป.1 4,184 4,184 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 4,184 เชียงราย
กีฬา 

4,184 ราคาต ่าสุด ซ119 10กพ
65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

16 วัสดุรับนักเรียน 5,130 5,130 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 5,130 เชียงราย
กีฬา 

5,130 ราคาต ่าสุด ซ117 10กพ
65 

17 วัสดุสร้างสรรค์กิจกรรมสายชั้น 10,000 10,000 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 10,000 เชียงราย
กีฬา 

10,000 ราคาต ่าสุด ซ116 10กพ
65 

18 วัสดุDayCampMEP 10,787 10,787 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 10,787 เชียงราย
กีฬา 

10,787 ราคาต ่าสุด ซ114 10กพ
65 

19 วัสดุวันเด็ก 11,760 11,760 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 11,760 เชียงราย
กีฬา 

11,760 ราคาต ่าสุด ซ121 10กพ
65 

20 ซ่อมเครื องกรองเหล็ก 30,075 30,075 ตกลงราคา รุ่งทรัพย์วอเตอร์ 30,075 รุ่งทรัพย์วอ
เตอร์ 

30,075 ราคาต ่าสุด จ74 18กพ
65 

21 จ้างถ่ายเอกสารป.1 1,980 1,980 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อป
ปี้ 

1,980 ราชอุ่นโฟโต้
ก๊อปปี้ 

1,980 ราคาต ่าสุด จ73 18กพ
65 

22 ถ่ายเอกสารศึกษาดูงาน
เชียงใหม่ 

1,700 1,700 ตกลงราคา บ้านดู่ปรินติ้ง
เซอร์วิส 

1,700 บ้านดู่ปริ
นติ้งเซอร์วิส 

1,700 ราคาต ่าสุด จ72 18กพ
65 

23 จ้างสูบสิ งปฏิกูล 1,050 1,050 ตกลงราคา เชียงรายสูบสิ ง
ปฏิกูล 

1,050 เชียงรายสูบ
สิ งปฏิกูล 

1,050 ราคาต ่าสุด จ71 18กพ
65 

24 ท่ารายงานกีฬา 1,500 1,500 ตกลงราคา หจก.ทีวายที 1,500 หจก.ทีวายที 1,500 ราคาต ่าสุด จ70 18กพ
65 

25 ซื้อพระรูปหล่อ ร.6 3,000 3,000 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพ
พลาย 

3,000 ร้านเอ็นทีซัพ
พลาย 

3,000 ราคาต ่าสุด ซ127 18กพ
65 

26 ซื้อกล้องเว็บแคม 2,070 2,070 ตกลงราคา ร้านโยคอมพิวเตอร์ 2,070 โย
คอมพิวเตอร์ 

2,070 ราคาต ่าสุด ซ126 18กพ
65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

27 ซื้อสังฆทานวันมาฆบูชา 2,200 2,200 ตกลงราคา ร้านจินดาพาณิชย์ 2,200 ร้านจินดา
พาณิชย์ 

2,200 ราคาต ่าสุด ซ132 18กพ
65 

28 ซื้อเตนท์ 4*6เมตร 64,000 64,000 ตกลงราคา หจก.วร-พาด ี 64,000 หจก.วร-พา
ดี 

64,000 ราคาต ่าสุด ซ122 18กพ
65 

29 ซื้อวัสดุท่าความสะอาด 39,785 39,785 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 39,785 เชียงราย
กีฬา 

39,785 ราคาต ่าสุด ซ130 18กพ
65 

30 วัสดุอบรมครูปฐมวัย 1,522 1,522 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 1,522 เชียงราย
กีฬา 

1,522 ราคาต ่าสุด ซ125 18กพ
65 

31 ซื้อกรอบรูป 600 600 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 600 เชียงราย
กีฬา 

600 ราคาต ่าสุด ซ124 18กพ
65 

32 ซ่อมประตูรถตู้ 26,000 26,000 ตกลงราคา นายทัศพล ค่า
วิลัย 

26,000 นายทัศพล 
ค่าวิลัย 

26,000 ราคาต ่าสุด จ79 25กพ
65 

33 วัสดุเสริมงานสร้างสรรค์ 21,000 21,000 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อป
ปี้ 

21,000 ราชอุ่นโฟโต้
ก๊อปปี้ 

21,000 ราคาต ่าสุด จ75 25กพ
65 

34 วัสดุระบบอินเตอร์เน็ตห้อง
ธุรการ 

34,133 34,133 ตกลงราคา NTโทรคมนาคม 34,133 NT
โทรคมนาคม 

34,133 ราคาต ่าสุด ซ137 25กพ
65 

35 วัสดุเลือกตั้งสภานักเรียน 1,098 1,098 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 1,098 เชียงราย
กีฬา 

1,098 ราคาต ่าสุด ซ133 25กพ
65 

36 ป้ายไวนิลมาฆบูชา 1,000 1,000 ตกลงราคา หจก.ทีวายที 1,000 หจก.ทีวายที 1,000 ราคาต ่าสุด จ77 25กพ
65 

37 ซื้อตู้เก็บสารเคมี 212,200 212,200 ตกลงราคา ร้านไอริน ป.
พาณิชย์ 

212,200 ร้านไอริน ป.
พาณิชย์ 

212,200 ราคาต ่าสุด ซ123 25กพ
65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือ
หรือจ้าง 

38 ฉากกั้นอะคริลิค 52,200 52,200 ตกลงราคา บายฮาร์ทมิวสิค 52,200 บายฮาร์ทมิว
สิค 

52,200 ราคาต ่าสุด ซ129 25กพ
65 

39 วัสดุห้องสมุดมอบร.ร.ต.ช.ด.
ดุสิต 

7,960 7,960 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 7,960 เชียงราย
กีฬา 

7,960 ราคาต ่าสุด ซ131 25กพ
65 

40 ป้ายไวนิลลูกเสือป.5 2,400 2,400 ตกลงราคา หจก.ทีวายที 2,400 หจก.ทีวายที 2,400 ราคาต ่าสุด จ83 25กพ
65 

41 หนังสือพิมพ์มกราคม 2,496 2,496 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,496 ร้านธนา
ทรัพย์ 

2,496 ราคาต ่าสุด จ76 25กพ
65 

42 ป้ายไวนิลลูกเสือป.6 1,200 1,200 ตกลงราคา หจก.ทีวายที 1,200 หจก.ทีวายที 1,200 ราคาต ่าสุด จ79 25กพ
65 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเมืองเชียงราย 

วันที่ 31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 

จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
1 จ้างเหมานั งรถรางรอบเมือง 5,200 5,200 ตกลงราคา นายพาณี พงษ์แก้ว 5,200 นายพาณี 

พงษ์แก้ว 
5,200 ราคาต ่าสุด จ57 4 มีค65 

2 จ้างท่าฐานค่ายจีน 30,000 30,000 ตกลงราคา นางเสาวคนธ์ 
จันต๊ะคาด 

30,000 นางเสาวคนธ์ 
จันต๊ะคาด 

30,000 ราคาต ่าสุด จ78 4 มีค65 

3 วัสดุท่าเอกสารครูต่างชาติ 15,764 15,764 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 15,764 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 15,764 ราคาต ่าสุด ซ140 4 มีค
65 

4 วัสดุสมรถนะศตวรรษ21 7,500 7,500 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 7,500 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 7,500 ราคาต ่าสุด ซ138 4 มีค
65 

5 วัสดุห้องวิทย์ ป.5 20,625 20,625 ตกลงราคา เอสเอ็มอีซัพพลาย 20,625 เอสเอ็มอีซัพ
พลาย 

20,625 ราคาต ่าสุด ซ134 4 มีค
65 

6 วัสดุระบบบริหารสารสนเทศ 20,000 20,000 ตกลงราคา หจก.มิวนิคซัพพลาย 20,000 หจก.มิวนิคซัพพลาย 20,000 ราคาต ่าสุด ซ136 4 มีค
65 

7 ซื้อไมค์อาคารโดม 4,350 4,350 ตกลงราคา หจก.มิวนิคซัพพลาย 4,350 หจก.มิวนิคซัพพลาย 4,350 ราคาต ่าสุด ซ146 9 มีค
65 

8 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 237,910 237,910 ตกลงราคา หจก.มิวนิคซัพพลาย 237,910 หจก.มิวนิคซัพพลาย 237,910 ราคาต ่าสุด ซ91 9 มีค65 
9 วัสดุวัดและประเมินผล 10,400 10,400 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 10,400 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 10,400 ราคาต ่าสุด ซ139 9 มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
10 วัสดุสร้างสรรค์ป.3 3,701 3,701 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 3,701 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 3,701 ราคาต ่าสุด ซ141 9 มีค

65 
11 ป้ายไวนิลโควิด19 2,500 2,500 ตกลงราคา หจก.ทีวายที 2,500 หจก.ทีวายที 2,500 ราคาต ่าสุด จ89 9 มีค65 
12 ซ่อมแซมอาคารเรียน 2,500 2,500 ตกลงราคา นายเดชา นามวงศ์ 2,500 นายเดชา นาม

วงศ ์
2,500 ราคาต ่าสุด จ85 9 มีค65 

13 ซ่อมรถตู้ นข60 1,300 1,300 ตกลงราคา ทีเอแม็กไทร์ 1,300 ทีเอแม็กไทร์ 1,300 ราคาต ่าสุด จ65 9 มีค65 
14 ปรับปรุงโฮมเธียเตอร์ 5,724.50 5,724.50 ตกลงราคา ร้านโยคอมพิวเตอร์ 5,724.50 ร้านโยคอมพิวเตอร์ 5,724.50 ราคาต ่าสุด จ82 9 มีค65 
15 เจาะบาดาลอาคารแบบพิเศษ 8,560 8,560 ตกลงราคา นายธงชัย วรรณ

พรหม 
8,560 นายธงชัย 

วรรณพรหม 
8,560 ราคาต ่าสุด จ81 9 มีค65 

16 กระเป๋าผ้าค่ายIEC 3,840 3,840 ตกลงราคา น.ส.ฉัตรริยา ลังกา
รัตน์ 

3,840 น.ส.ฉัตรริยา 
ลังการัตน์ 

3,840 ราคาต ่าสุด จ92 9 มีค65 

17 ถ่ายเอกสารสายชั้น ป.2 899 899 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 899 ราชอุ่นโฟโต้
ก๊อปปี้ 

899 ราคาต ่าสุด จ88 9 มีค65 

18 ค่าเสื้อค่ายจีน 1,680 1,680 ตกลงราคา เอสทีดีไซน์ 1,680 เอสทีดีไซน์ 1,680 ราคาต ่าสุด ซ150 9 มีค
65 

19 เสื้อและกระเป๋าเรียนรู้โลก
กว้างป.6 

106,400 106,400 ตกลงราคา บายฮาร์ทมิวสิค 106,400 บายฮาร์ทมิว
สิค 

106,400 ราคาต ่าสุด จ106 11 มีค
65 

20 จ้างเหมารถตู้ 7,000 7,000 ตกลงราคา นายสนิท ชั งทอง 7,000 นายสนิท ชั ง
ทอง 

7,000 ราคาต ่าสุด จ84 14 มีค
65 

21 ท่ากระเป๋าผ้าดิบ 7,160 7,160 ตกลงราคา น.ส.ฉัตรริยา ลังกา
รัตน์ 

7,160 น.ส.ฉัตรริยา 
ลังการัตน์ 

7,160 ราคาต ่าสุด จ91 14 มีค
65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
22 ถ่ายเอกสารยกผลสัมฤทธิ์ ป.4 25,000 25,000 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 25,000 ร้านไดเร็กส์ 25,000 ราคาต ่าสุด จ93 14 มีค

65 
23 ซ่อมรถตู้ นข5166 6,600 6,600 ตกลงราคา ทีเอแม็กไทร์ 6,600 ทีเอแม็กไทร์ 6,600 ราคาต ่าสุด จ66 14 มีค

65 
24 วัสดุยกผลสัมฤทธิ์ ป.4 14,576 14,576 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 14,576 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 14,576 ราคาต ่าสุด ซ154 14 มีค

65 
25 จ้างเหมาสูทสภานักเรียน 34,000 34,000 ตกลงราคา ร้านสูทเจ้านาย 34,000 ร้านสูท

เจ้านาย 
34,000 ราคาต ่าสุด จ105 14 มีค

65 
26 ซื้อโน้ตบุ๊ก 25,300 25,300 ตกลงราคา หจก.จิมมี ซัพพลาย 25,300 หจก.จิมมี ซัพ

พลาย 
25,300 ราคาต ่าสุด ซ149 14 มีค

65 
27 ถ่ายเอกสารยกผลสัมฤทธิ์ ป.6 36,890 36,890 ตกลงราคา ร้านทีเอทีคอม 36,890 ร้านทีเอทีคอม 36,890 ราคาต ่าสุด จ86 14 มีค

65 
28 ถ่ายเอกสารยกผลสัมฤทธิ์ ป.2 8,370 8,370 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 8,370 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
8,370 ราคาต ่าสุด จ90 14มีค

65 
29 ซ่อมรถตู้ นข60 8,800 8,800 ตกลงราคา ทีเอแม็กไทร์ 8,800 ทีเอแม็กไทร์ 8,800 ราคาต ่าสุด จ104 14มีค

65 
30 ถ่ายเอกสารคิดวิเคราะห์ป.2 5,580 5,580 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 5,580 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
5,580 ราคาต ่าสุด จ97 14มีค

65 
31 ถ่ายเอกสารกิจกรรม

สร้างสรรค์ป.2 
9,920 9,920 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 9,920 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
9,920 ราคาต ่าสุด จ95 14มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
32 ซื้อล่าโพงเคลื อนที ลูกเสือป.2 10,500 10,500 ตกลงราคา ไทยแลนด์ทีวี 10,500 ไทยแลนด์ทีวี 10,500 ราคาต ่าสุด ซ159 14มีค

65 
33 ซื้อล่าโพงเคลื อนที ยุว

กาชาดป.2 
8,340 8,340 ตกลงราคา ไทยแลนด์ทีวี 8,340 ไทยแลนด์ทีวี 8,340 ราคาต ่าสุด ซ160 14มีค

65 
34 ซื้อตู้เย็นกระติกห้องวิทย์ 9,540 9,540 ตกลงราคา ไทยแลนด์ทีวี 9,540 ไทยแลนด์ทีวี 9,540 ราคาต ่าสุด ซ146 14มีค

65 
35 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงมกราคม 19,353.40 19,353.40 ตกลงราคา เคยูออยส์ 19,353.40 เคยูออยส์ 19,353.40 ราคาต ่าสุด ซ128 14มีค

65 
36 ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 5,300 5,300 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 5,300 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 5,300 ราคาต ่าสุด ซ143 14มีค

65 
37 วัสดุประจ่าห้องเรียนปฐมวัย 41,498 41,498 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 41,498 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 41,498 ราคาต ่าสุด ซ142 14มีค

65 
38 วัสดุยกผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ 10,000 10,000 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 10,000 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 10,000 ราคาต ่าสุด ซ144 14มีค

65 
39 วัสดุยกผลสัมฤทธิ์ป.5 19,989 19,989 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 19,989 ร้านเอ็นทีซัพ

พลาย 
19,989 ราคาต ่าสุด ซ156 14มีค

65 
40 วัสดุคอมพิวเตอร์ห้องสมุด 1,500 1,500 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 1,500 ร้านเอ็นทีซัพ

พลาย 
1,500 ราคาต ่าสุด ซ155 14มีค

65 
41 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์

ห้องเรียน 
14,765 14,765 ตกลงราคา ร้านสมบัติการ

ไฟฟ้า 
14,765 ร้านสมบัติการ

ไฟฟ้า 
14,765 ราคาต ่าสุด ซ152 14มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
42 เอกสารประเมินอ่านRT 8,552 8,552 ตกลงราคา ท่าสายปรินท์ 8,552 ท่าสายปรินท์ 8,552 ราคาต ่าสุด จ94 14มีค

65 
43 จ้างรถดูงานล่าปาง 30,000 30,000 ตกลงราคา บุษยมาศทัวร์ 30,000 บุษยมาศทัวร์ 30,000 ราคาต ่าสุด จ96 14มีค

65 
44 เอกสารยกผลสัมฤทธิ์ป.5 22,125 22,125 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 22,125 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
22,125 ราคาต ่าสุด จ101 14มีค

65 
45 ถ่ายเอกสารงานห้องสมุด 1,335 1,335 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,335 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
1,335 ราคาต ่าสุด จ99 14มีค

65 
46 ซ่อมเครื องพิมพ์ 2/8 3,200 3,200 ตกลงราคา ภาคเหนือ

คอมพิวเตอร์ 
3,200 ภาคเหนือ

คอมพิวเตอร์ 
3,200 ราคาต ่าสุด จ103 14มีค

65 
47 จ้างตกแต่งสถานที รองรับสพฐ 3,000 3,000 ตกลงราคา นายณัฐพัทย์ 

แพทยาโยธิน 
3,000 นายณัฐพัทย์ 

แพทยาโยธิน 
3,000 ราคาต ่าสุด จ98 14มีค

65 
48 วัสดุห้องวิทยาศาสตร์ 20,625 20,625 ตกลงราคา ร้าน SME 20,625 ร้าน SME 20,625 ราคาต ่าสุด ซ161 16มีค

65 
49 เอกสารโลกกว้างเสริมปัญญา 14,900 14,900 ตกลงราคา ร้านเอทีคอม 14,900 ร้านเอทีคอม 14,900 ราคาต ่าสุด จ122 16มีค

65 
50 ซื้อทีวี50นิ้ว 31,670 31,670 ตกลงราคา หจก.จิมมี ซัพพลาย 31,670 หจก.จิมมี ซัพ

พลาย 
31,670 ราคาต ่าสุด ซ157 16มีค

65 
51 ถ่ายเอกสารคิดวิเคราะห์ป.5 12,000 12,000 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 12,000 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
12,000 ราคาต ่าสุด จ108 16มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
52 วัสดุเรียนรู้โลกกว้างป.5 62,800 62,800 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 62,800 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 62,800 ราคาต ่าสุด ซ73 16มีค

65 
53 ท่าป้ายห้องเรียนสีเขียว 3,900 3,900 ตกลงราคา บายฮาร์ทมิวสิค 3,900 บายฮาร์ทมิว

สิค 
3,900 ราคาต ่าสุด จ107 16มีค

65 
54 กองทุนสุขภาพในเมือง 63,160 63,160 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเภสัช 63,160 ร้านเชียงราย

เภสัช 
63,160 ราคาต ่าสุด ซ153 16มีค

65 
55 กองทุนสุขภาพสันต้นเปา 46,540 46,540 ตกลงราคา ร้านเชียงรายเภสัช 46,540 ร้านเชียงราย

เภสัช 
46,540 ราคาต ่าสุด ซ148 16มีค

65 
56 ซื้อปรินเตอร์งานวัดผล 7,330 7,330 ตกลงราคา หจก.จิมมี ซัพพลาย 7,330 หจก.จิมมี ซัพ

พลาย 
7,330 ราคาต ่าสุด ซ158 17มีค

65 
57 เครื องฉายโปรเจคเตอร์ห้อง

วิทย์ป.5 
42,800 42,800 ตกลงราคา หจก.จิมมี ซัพพลาย 42,800 หจก.จิมมี ซัพ

พลาย 
42,800 ราคาต ่าสุด ซ162 17มีค

65 
58 ถ่ายเอกสารข้อสอบ 90,288 90,288 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 90,288 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
90,288 ราคาต ่าสุด จ102 17มีค

65 
59 เอกสารยกผลสัมฤทธิ์ป.3 19,529 19,529 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 19,529 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
19,529 ราคาต ่าสุด จ111 17มีค

65 
60 ท่าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 ตกลงราคา บายฮาร์ทมิวสิค 50,000 บายฮาร์ทมิว

สิค 
50,000 ราคาต ่าสุด จ100 17มีค

65 
61 ท่าฐานพัฒนาหลักสูตร

ต่างประเทศ 
23,000 23,000 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 23,000 ร้านเอ็นทีซัพ

พลาย 
23,000 ราคาต ่าสุด จ114 17มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
62 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ห้อง

การเงิน 
11,341.10 11,341.10 ตกลงราคา ร้านโยคอมพิวเตอร์ 11,341.10 ร้านโยคอมพิวเตอร์ 11,341.10 ราคาต ่าสุด จ87 17มีค

65 
63 ซื้อพัดลมห้องสมุด 6,930 6,930 ตกลงราคา ไทยแลนด์ทีวี 6,930 ไทยแลนด์ทีวี 6,930 ราคาต ่าสุด ซ147 17มีค

65 
64 ซื้อปั๊มน้่าอาคารเรียนพิเศษ 21,872 21,872 ตกลงราคา สากลการเกษตร 21,872 สากล

การเกษตร 
21,872 ราคาต ่าสุด ซ159 17มีค

65 
65 ซ่อมแซมเพดานห้องการเงิน 14,000 14,000 ตกลงราคา นายเดชา นามวงศ์ 14,000 นายเดชา นาม

วงศ ์
14,000 ราคาต ่าสุด จ109 17มีค

65 
66 ซ่อมปรินเตอร์ 2,900 2,900 ตกลงราคา ร้านภาคเหนือ

คอมพิวเตอร์ 
2,900 ร้านภาคเหนือ

คอมพิวเตอร์ 
2,900 ราคาต ่าสุด จ110 17มีค

65 
67 อุปกรณ์ซ่อมแซมก๊อกน้่า 1,550 1,550 ตกลงราคา ร้านทวีกิจ 1,550 ร้านทวีกิจ 1,550 ราคาต ่าสุด ซ151 17มีค

65 
68 ซื้ออะไหล่ทีวี 3,000 3,000 ตกลงราคา ร้านชุมพล

อีเล็กทรอนิกส์ 
3,000 ร้านชุมพล

อีเล็กทรอนิกส์ 
3,000 ราคาต ่าสุด ซ164 17มีค

65 
69 หนังสือพิมพ์วารสาร 2,436 2,436 ตกลงราคา ร้านธนาทรัพย์ 2,436 ร้านธนาทรัพย์ 2,436 ราคาต ่าสุด ซ158 17มีค

65 
70 ชุดตรวจATK 53,337.36 53,337.36 ตกลงราคา ร้านร็อกเกอร์ 53,337.36 ร้านร็อกเกอร์ 53,337.36 ราคาต ่าสุด ซ161 17มีค

65 
71 เอกสารยุวกาชาดป.4 5,300 5,300 ตกลงราคา ร้านไดเร็กส์ 5,300 ร้านไดเร็กส์ 5,300 ราคาต ่าสุด จ155 18มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
72 ซื้อปรินเตอร์งานอนามัย 13,920 13,920 ตกลงราคา หจก.จิมมี ซัพพลาย 13,920 หจก.จิมมี ซัพ

พลาย 
13,920 ราคาต ่าสุด ซ160 18มีค

65 
73 ซื้อผ้างานเปิดบ้านวิชาการ 40,000 40,000 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 40,000 ร้านเอ็นทีซัพ

พลาย 
40,000 ราคาต ่าสุด ซ163 18มีค

65 
74 ป้ายไวนิลสภานักเรียน 3,000 3,000 ตกลงราคา ร้านพู่กันหลวง 3,000 ร้านพู่กันหลวง 3,000 ราคาต ่าสุด จ117 22มีค

65 
75 ป้ายไวนิลเลือกตั้ง 1,890 1,890 ตกลงราคา ร้านพู่กันหลวง 1,890 ร้านพู่กันหลวง 1,890 ราคาต ่าสุด จ118 22มีค

65 
76 ป้ายไวนิลเครือข่ายความ

ร่วมมือ 
1,000 1,000 ตกลงราคา ร้านพู่กันหลวง 1,000 ร้านพู่กันหลวง 1,000 ราคาต ่าสุด จ119 22มีค

65 
77 วัสดุประจ่าหมู่ยุวกาชาดป.1 4,020 4,020 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 4,020 เชียงรายกีฬา 4,020 ราคาต ่าสุด ซ176 22มีค

65 
78 วัสดุเปิดบ้านวิชาการ 1,400 1,400 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,400 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 1,400 ราคาต ่าสุด ซ168 22มีค

65 
79 วัสดุเปิดบ้านวิชาการ 62,532 62,532 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 62,532 ร้านเอ็นทีซัพ

พลาย 
62,532 ราคาต ่าสุด ซ186 24มีค

65 
80 วัสดุซ่อมแซมบ้านหรรษา 3,500 3,500 ตกลงราคา ร้านตันติพงษ์ 3,500 ร้านตันติพงษ์ 3,500 ราคาต ่าสุด ซ178 24มีค

65 
81 ป้ายBBLปฐมวัย 2,000 2,000 ตกลงราคา กิ งทองดีไซน์ 2,000 กิ งทองดีไซน์ 2,000 ราคาต ่าสุด จ124 24มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
82 ไวนิลยอดปัญญาอนุบาล 4,500 4,500 ตกลงราคา บจก.โฟร์ดีซัพ

พลาย 
4,500 บจก.โฟร์ดีซัพ

พลาย 
4,500 ราคาต ่าสุด จ125 24มีค

65 
83 หนังสือห้องเรียนร่วม 3,172 3,172 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 3,172 มิวนิคบุ๊คเซน

เตอร์ 
3,172 ราคาต ่าสุด ซ183 24มีค

65 
84 วัสดุห้องเรียนร่วม 6,728 6,728 ตกลงราคา มิวนิคบุ๊คเซนเตอร์ 6,728 มิวนิคบุ๊คเซน

เตอร์ 
6,728 ราคาต ่าสุด ซ184 24มีค

65 
85 เสื้อค่ายMEP 50,000 50,000 ตกลงราคา เอสทีสปอร์ต 50,000 เอสทีสปอร์ต 50,000 ราคาต ่าสุด ซ162 24มีค

65 
86 เสื้อค่ายIEC 26,250 26,250 ตกลงราคา เอสทีสปอร์ต 26,250 เอสทีสปอร์ต 26,250 ราคาต ่าสุด ซ163 24มีค

65 
87 จ้างท่าฐานPBL 18}860 18}860 ตกลงราคา นายศราวุธ ครอง

ผจญ 
18}860 นายศราวุธ 

ครองผจญ 
18}860 ราคาต ่าสุด จ121 24มีค

65 
88 ป้ายเปิดบ้านวิชาการ 7,100 7,100 ตกลงราคา บายฮาร์ทมิวสิค 7,100 บายฮาร์ทมิว

สิค 
7,100 ราคาต ่าสุด ซ129 24มีค

65 
89 ตู้เก็บเอกสารสารสนเทศ 13,250 13,250 ตกลงราคา หจก.จิมมี ซัพพลาย 13,250 หจก.จิมมี ซัพ

พลาย 
13,250 ราคาต ่าสุด ซ177 24มีค

65 
90 ซื้อกล้อง Webcam IEC 100,000 100,000 ตกลงราคา หจก.จิมมี ซัพพลาย 100,000 หจก.จิมมี ซัพ

พลาย 
100,000 ราคาต ่าสุด ซ170 24มีค

65 
91 วัสดุห้องเรียนร่วม 3,597 3,597 ตกลงราคา หจก.จิมมี ซัพพลาย 3,597 หจก.จิมมี ซัพ

พลาย 
3,597 ราคาต ่าสุด ซ180 24มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
92 วัสดุเด็กดีศรีอนุบาล 915 915 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 915 เชียงรายกีฬา 915 ราคาต ่าสุด ซ181 24มีค

65 
93 วัสดุผลงานห้องเรียนร่วม 4,240 4,240 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 4,240 เชียงรายกีฬา 4,240 ราคาต ่าสุด ซ182 24มีค

65 
94 วัสดุค่ายจีน 5,950 5,950 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 5,950 เชียงรายกีฬา 5,950 ราคาต ่าสุด ซ175 24มีค

65 
95 วัสดุแข่งยอดปัญญาอนุบาล 9,780 9,780 ตกลงราคา เชียงรายกีฬา 9,780 เชียงรายกีฬา 9,780 ราคาต ่าสุด ซ179 24มีค

65 
96 เอกสารMEPปฐมวัย 1,128 1,128 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 1,128 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
1,128 ราคาต ่าสุด จ122 24มีค

65 
97 เอกสารเปิด-ปิดภาคเรียน 964 964 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 964 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
964 ราคาต ่าสุด จ123 24มีค

65 
98 เอกสารคิดวิเคราะห์ ป.3 6,553 6,553 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 6,553 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
6,553 ราคาต ่าสุด จ120 24มีค

65 
99 เอกสารสอบท้ายบทป.1 8,540 8,540 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 8,540 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
8,540 ราคาต ่าสุด จ128 24มีค

65 
100 เอกสารสายชั้นป.6 14,900 14,900 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 14,900 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
14,900 ราคาต ่าสุด จ116 24มีค

65 
101 เอกสารสร้างสรรค์ปฐมวัย 9,000 9,000 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 9,000 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
9,000 ราคาต ่าสุด จ126 24มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
102 เอกสารแข่งยอดปัญญา

อนุบาล 
14,316 14,316 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 14,316 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
14,316 ราคาต ่าสุด จ127 24มีค

65 
103 วัสดุห้องICCจีน 42,300 42,300 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 42,300 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 42,300 ราคาต ่าสุด ซ174 24มีค

65 
104 วัสดุยกผลสัมฤทธิ์ป.2 9,979 9,979 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 9,979 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 9,979 ราคาต ่าสุด ซ173 24มีค

65 
105 วัสดุสายชั้นป.1 39,786 39,786 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 39,786 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 39,786 ราคาต ่าสุด ซ172 24มีค

65 
106 วัสดุสายชั้นป.2 44,850 44,850 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 44,850 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 44,850 ราคาต ่าสุด ซ171 24มีค

65 
107 วัสดุสายชั้นป.3 45,293 45,293 ตกลงราคา รา้นส่าเพ็งเชียงราย 45,293 รา้นส่าเพ็งเชียงราย 45,293 ราคาต ่าสุด ซ166 24มีค

65 
108 วัสดุสายชั้นIECป.1-6 52,813 52,813 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 52,813 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 52,813 ราคาต ่าสุด ซ167 24มีค

65 
109 วัสดุยกผลสัมฤทธิ์ป.6 6,698 6,698 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 6,698 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 6,698 ราคาต ่าสุด ซ181 24มีค

65 
110 วัสดุแข่งสารานุกรมห้องสมุด 11,970 11,970 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 11,970 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 11,970 ราคาต ่าสุด ซ169 24มีค

65 
111 วัสดุส่านักงาน 5,927 5,927 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 5,927 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 5,927 ราคาต ่าสุด ซ185 24มีค

65 



ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  
(บาท) 

ราคา 
กลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ี 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที ่และ
วันที่ของ
สัญญา 
หรือ

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
112 วัสดุท่าเอกสารครูต่างชาติ 7,890 7,890 ตกลงราคา ร้านส่าเพ็งเชียงราย 7,890 ร้านส่าเพ็งเชียงราย 7,890 ราคาต ่าสุด ซ194 30มีค

65 
113 หน้ากากอนามัยงาน

คริสต์มาส 
1,520 1,520 ตกลงราคา นางศวิมล บันติ 1,520 นางศวิมล บัน

ติ 
1,520 ราคาต ่าสุด ซ195 30มีค

65 
114 เอกสารคณิตวิทย์ 54,000 54,000 ตกลงราคา ราชอุ่นโฟโต้ก๊อปปี้ 54,000 ราชอุ่นโฟโต้

ก๊อปปี้ 
54,000 ราคาต ่าสุด จ133 30มีค

65 
115 เหมารถODแม่สาย 66,000 66,000 ตกลงราคา จันทิมาทัวร์ 66,000 จันทิมาทัวร์ 66,000 ราคาต ่าสุด จ134 30มีค

65 
116 บอร์ดงานเปิดบ้าน 70,000 70,000 ตกลงราคา บายฮาร์ทมิวสิค 70,000 บายฮาร์ทมิว

สิค 
70,000 ราคาต ่าสุด จ132 30มีค

65 
117 ติดตั้งระบบพัสดุ 7,000 7,000 ตกลงราคา ร้านเอ็นทีซัพพลาย 7,000 ร้านเอ็นทีซัพ

พลาย 
7,000 ราคาต ่าสุด จ135 30มีค

65 
 


