
แบบ สขร1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565 ) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันท่ี 30 เมษายน 2565 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
1 ซ่อมแซมสระว่ำยน้ ำ 48,950 48,950 ตกลงรำคำ บีวำยเคมีคอล 48,950 บีวำยเคมีคอล 48,950 รำคำต่ ำสุด จ136 26เมย.

65 
2 หนังสือพิมพ์

กุมภำพันธ์ 
2,316 2,316 ตกลงรำคำ ร้ำนธนำทรัพย์ 2,316 ร้ำนธนำทรัพย์ 2,316 รำคำต่ ำสุด ซ191 26เมย.

65 
3 ซ่อมคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติกำร 
33,839.82 33,839.82 ตกลงรำคำ ร้ำนโยคอมพิวเตอร์ 33,839.82 ร้ำนโยคอมพิวเตอร์ 33,839.82 รำคำต่ ำสุด จ131 26เมย.

65 
4 อุปกรณ์WirelessAP. 38,520 38,520 ตกลงรำคำ บมจ.โทรคมนำคม 38,520 บมจ.โทรคมนำคม 38,520 รำคำต่ ำสุด ซ193 26เมย.

65 
5 วัสดุเสริมศักยภำพครู 3,000 3,000 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 3,000 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 3,000 รำคำต่ ำสุด ซ165 26เมย.

65 
6 ซ้ือธงกำชำด 5,208 5,208 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 5,208 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 5,208 รำคำต่ ำสุด จ164 26เมย.

65 
7 ป้ำยโฟมบอร์ดสติก

เกอร์ 
4,080 4,080 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยที 4,080 หจก.ทีวำยที 4,080 รำคำต่ ำสุด จ149 26เมย.

65 
8 ติดสติกเกอร์

โรคติดต่อ 
3,200 3,200 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยที 3,200 หจก.ทีวำยที 3,200 รำคำต่ ำสุด จ148 26เมย.

65 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565 ) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
1 เคร่ืองแสกนเนอร์ 34,700 34,700 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 34,700 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 34,700 รำคำต่ ำสุด ซ200 9พค.

65 
2 อุปกรณ์ส ำนักงำน 24,650 24,650 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 24,650 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 24,650 รำคำต่ ำสุด ซ209 9พค.

65 
3 วัสดุ ป.5 36,738 36,738 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 36,738 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 36,738 รำคำต่ ำสุด ซ196 9พค.

65 
4 น้ ำมันเดือน

กุมภำพันธ์ 
11,660.20 11,660.20 ตกลงรำคำ เคยูออยส์ 11,660.20 เคยูออยส์ 11,660.20 รำคำต่ ำสุด ซ1880 9พค.

65 
5 พิมพ์รูปเล่มหลักสูตร 14,600 14,600 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 14,600 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 14,600 รำคำต่ ำสุด จ137 9พค.

65 
6 ถ่ำยเอกสำร 2,950 2,950 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 2,950 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 2,950 รำคำต่ ำสุด จ142 9พค.

65 
7 วัสดุลูกเสือป.5 5,498 5,498 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 5,498 เชียงรำยกีฬำ 5,498 รำคำต่ ำสุด ซ198 9พค.

65 
8 กล้องวีดิโอ 99,700 99,700 ตกลงรำคำ หจก.มิวนิค 99,700 หจก.มิวนิค 99,700 รำคำต่ ำสุด ซ197 9พค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
9 ตู้คอนโทรล 3,488.20 3,488.20 ตกลงรำคำ บ.เอสบีซี 3,488.20 บ.เอสบีซี 3,488.20 รำคำต่ ำสุด ซ218 9พค.

65 
10 ตลับหมึก 420 420 ตกลงรำคำ หจก.เควีซี 420 หจก.เควีซี 420 รำคำต่ ำสุด ซ210 9พค.

65 
11 ถ่ำยเอกสำร 20,469 20,469 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 20,469 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 20,469 รำคำต่ ำสุด จ150 9พค.

65 
12 วัสดุActiveLearning

ป.6 
10,000 10,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 10,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 10,000 รำคำต่ ำสุด ซ208 9พค.

65 
13 วัสดุป.4 41,549 41,549 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 41,549 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 41,549 รำคำต่ ำสุด ซ202 9พค.

65 
14 วันส ำคัญ 11,530 11,530 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 11,530 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 11,530 รำคำต่ ำสุด ซ199 9พค.

65 
15 ติดต้ังไฟฟ้ำสระว่ำย

น้ ำ 
3,650 3,650 ตกลงรำคำ นำยอุดร ทองดี 3,650 นำยอุดร ทองดี 3,650 รำคำต่ ำสุด จ141 9พค.

65 
16 โต๊ะ+เก้ำอ้ี 84,678 84,678 ตกลงรำคำ บ.พลจักรอินเตอร์

เทรด 
84,678 บ.พลจักรอินเตอร์

เทรด 
84,678 รำคำต่ ำสุด ซ219 9พค.

65 
17 โน้ตบุ๊ค 21,490 21,490 ตกลงรำคำ หจก.เชียงรำยเทค

โนคอม 
21,490 หจก.เชียงรำยเทค

โนคอม 
21,490 รำคำต่ ำสุด ซ201 9พค.

65 
18 ถ่ำยเอกสำร 311 311 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 311 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 311 รำคำต่ ำสุด จ143 9พค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
19 วัสดุวิชำกำร ป.5 10,014 10,014 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 10,014 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 10,014 รำคำต่ ำสุด ซ207 9พค.

65 
20 วัสดุวิชำกำร ป.4 10,000 10,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 10,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 10,000 รำคำต่ ำสุด ซ206 9พค.

65 
21 วัสดุท ำแผนปฏิบัติ

กำร 
18,000 18,000 ตกลงรำคำ ร้ำนไดเร็กส์ 18,000 ร้ำนไดเร็กส์ 18,000 รำคำต่ ำสุด จ144 9พค.

65 
22 ถ่ำยเอกสำร ป.5 7,375 7,375 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 7,375 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 7,375 รำคำต่ ำสุด จ140 9พค.

65 
23 วัสดุเดินทำงไกล ป.6 3,228 3,228 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 3,228 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 3,228 รำคำต่ ำสุด ซ205 9พค.

65 
24 ถ่ำยเอกสำรคิด

วิเครำะห์ป.6 
12,000 12,000 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 12,000 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 12,000 รำคำต่ ำสุด จ148 9พค.

65 
25 ท ำป้ำยโฟมบอร์ด 27,680 27,680 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยที 27,680 หจก.ทีวำยที 27,680 รำคำต่ ำสุด จ146 12พค.

65 
26 เคร่ืองVisulize 150,000 150,000 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 150,000 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 150,000 รำคำต่ ำสุด ซ211 12พค.

65 
27 Printer 18,000 18,000 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 18,000 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 18,000 รำคำต่ ำสุด ซ204 12พค.

65 
28 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,750 3,750 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 3,750 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 3,750 รำคำต่ ำสุด จ151 12พค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
29 วัสดุเปิดบ้ำน 43,455 43,455 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 43,455 เชียงรำยกีฬำ 43,455 รำคำต่ ำสุด ซ192 12พค.

65 
30 ถ่ำยเอกสำร 2,000 2,000 ตกลงรำคำ บ้ำนดู่ printing 2,000 บ้ำนดู่ printing 2,000 รำคำต่ ำสุด จ138 12พค.

65 
31 ถ่ำยเอกสำร 2,000 2,000 ตกลงรำคำ บ้ำนดู่ printing 2,000 บ้ำนดู่ printing 2,000 รำคำต่ ำสุด จ139 12พค.

65 
32 วัสดุห้องสมุด 8,665 8,665 ตกลงรำคำ บจก.มิวนิค 8,665 บจก.มิวนิค 8,665 รำคำต่ ำสุด จ190 12พค.

65 
33 วัสดุพัฒนำแผนงำน 2,140 2,140 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 2,140 เชียงรำยกีฬำ 2,140 รำคำต่ ำสุด ซ215 17พค.

65 
34 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 16,982 16,982 ตกลงรำคำ บ.ตันติพงษ์เทรด

ด้ิง 
16,982 บ.ตันติพงษ์เทรดด้ิง 16,982 รำคำต่ ำสุด ซ217 17พค.

65 
35 หนังสือเรียนจีน 45,150 45,150 ตกลงรำคำ บ.บีแอนด์ดับบลิว 45,150 บ.บีแอนด์ดับบลิว 45,150 รำคำต่ ำสุด ซ214 17พค.

65 
36 วัสดุIEC 1,290 1,290 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 1,290 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 1,290 รำคำต่ ำสุด ซ213 17พค.

65 
37 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,019 4,019 ตกลงรำคำ บ.ตันติพงษ์เทรด

ด้ิง 
4,019 บ.ตันติพงษ์เทรดด้ิง 4,019 รำคำต่ ำสุด ซ216 17พค.

65 
38 ปรับปรุงสนำม

ฟุตบอล 
100,000 100,000 ตกลงรำคำ นำยประเสริฐ ขันจิ

มำ 
100,000 นำยประเสริฐ ขันจิ

มำ 
100,000 รำคำต่ ำสุด จ158 23พค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
39 ถ่ำยเอกสำร 813 813 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 813 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 813 รำคำต่ ำสุด จ165 23พค.

65 
40 ถ่ำยเอกสำร 4,500 4,500 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 4,500 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 4,500 รำคำต่ ำสุด จ166 23พค.

65 
41 วัสดุ 4,200 4,200 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 4,200 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 4,200 รำคำต่ ำสุด ซ230 23พค.

65 
42 วัสดุปัจฉิม 10,241 10,241 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 10,241 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 10,241 รำคำต่ ำสุด ซ220 23พค.

65 
43 ปรับปรุงสวนหย่อม

อำคำรB 
180,000 180,000 ตกลงรำคำ เบญจวรรณ 180,000 เบญจวรรณ 180,000 รำคำต่ ำสุด จ161 24พค.

65 
44 เทพ้ืนโรงเก็บของ 268,500 268,500 ตกลงรำคำ เดชำ นำมวงศ์ 268,500 เดชำ นำมวงศ์ 268,500 รำคำต่ ำสุด จ153 24พค.

65 
45 ท ำหลังคำโรงเก็บของ 168,500 168,500 ตกลงรำคำ เดชำ นำมวงศ์ 168,500 เดชำ นำมวงศ์ 168,500 รำคำต่ ำสุด จ154 24พค.

65 
46 ป้ำยไวนิล 65,000 65,000 ตกลงรำคำ น.ส.ปฐมำภรณ์ 65,000 น.ส.ปฐมำภรณ์ 65,000 รำคำต่ ำสุด จ162 24พค.

65 
47 วัสดุ 5,350 5,350 ตกลงรำคำ บ.มิวนิคบุ๊ค 5,350 บ.มิวนิคบุ๊ค 5,350 รำคำต่ ำสุด ซ229 24พค.

65 
48 วัสดุ 70,550 70,550 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 70,550 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 70,550 รำคำต่ ำสุด ซ221 24พค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
49 ป้ำยบอกช่ือสถำนท่ี 17,000 17,000 ตกลงรำคำ น.ส.ปฐมำภรณ์ 17,000 น.ส.ปฐมำภรณ์ 17,000 รำคำต่ ำสุด จ161 24พค.

65 
50 ตรวจสภำพรถ 47,149.02 47,149.02 ตกลงรำคำ โตโยต้ำเชียงรำย 47,149.02 โตโยต้ำเชียงรำย 47,149.02 รำคำต่ ำสุด จ163 24พค.

65 
51 ปรับปรุงภูมิทัศน์

อำคำรA 
199,500 199,500 ตกลงรำคำ นำยชัยรัฐ ถำศักด์ิ 199,500 นำยชัยรัฐ ถำศักด์ิ 199,500 รำคำต่ ำสุด จ160 24พค.

65 
52 จ้ำงย้ำยติดต้ัง

โทรทัศน์ 
31,500 31,500 ตกลงรำคำ นำยอุดร ทองดี 31,500 นำยอุดร ทองดี 31,500 รำคำต่ ำสุด จ168 25พค.

65 
53 หนังสือพิมพ์เมษำยน 2,436 2,436 ตกลงรำคำ ร้ำนธนำทรัพย์ 2,436 ร้ำนธนำทรัพย์ 2,436 รำคำต่ ำสุด ซ224 27พค.

65 
54 หนังสือพิมพ์มีนำคม 2,496 2,496 ตกลงรำคำ ร้ำนธนำทรัพย์ 2,496 ร้ำนธนำทรัพย์ 2,496 รำคำต่ ำสุด ซ223 27พค.

65 
55 น้ ำมันเช้ือเพลิง

เมษำยน 
13,996.40 13,996.40 ตกลงรำคำ เคยูออยส์ 13,996.40 เคยูออยส์ 13,996.40 รำคำต่ ำสุด ซ225 27พค.

65 
56 น้ ำมันเช้ือเพลิง

มีนำคม 
10,019.18 10,019.18 ตกลงรำคำ เคยูออยส์ 10,019.18 เคยูออยส์ 10,019.18 รำคำต่ ำสุด ซ226 27พค.

65 
57 วัสดุท ำควำมสะอำด 21,495 21,495 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 21,495 เชียงรำยกีฬำ 21,495 รำคำต่ ำสุด ซ222 27พค.

65 
58 วัสดุวันคริสต์มำสป.1-

6 
81,505 81,505 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 81,505 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 81,505 รำคำต่ ำสุด ซ84 27พค.

65 



 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565 ) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
1 คอมพิวเตอร์ 639,920 639,920 ตกลงรำคำ หจก.เชียงรำยเทค

โนคอม 
639,920 หจก.เชียงรำยเทค

โนคอม 
639,920 รำคำต่ ำสุด ซ212 2มิย.

65 
2 กีฬำสีภำยใน 11,852 11,852 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 11,852 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 11,852 รำคำต่ ำสุด ซ282 6มิย.

65 
3 หนังสือแบบฝึกMEP 69,000 69,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 69,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 69,000 รำคำต่ ำสุด ซ231 6มิย.

65 
4 วัสดุท ำควำมสะอำด 31,500 31,500 ตกลงรำคำ คิทเช่นดีโป้ 31,500 คิทเช่นดีโป้ 31,500 รำคำต่ ำสุด ซ237 13มิย.

65 
5 ถ่ำยเอกสำร 1,049 1,049 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 1,049 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 1,049 รำคำต่ ำสุด จ157 13มิย.

65 
6 วัสดุทำสีป.1/11 337.05 337.05 ตกลงรำคำ ร้ำนทวีกิจ 337.05 ร้ำนทวีกิจ 337.05 รำคำต่ ำสุด ซ227 17มิย.

65 
7 ป้ำยรับส่งนักเรียน 1,030 1,030 ตกลงรำคำ พู่กันหลวง 1,030 พู่กันหลวง 1,030 รำคำต่ ำสุด จ195 17มิย.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
8 ถ่ำยเอกสำรส่งเสริม

สุขภำพ 
525 525 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 525 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 525 รำคำต่ ำสุด จ191 17มิย.

65 
9 อำหำรกลำงวันป.5-6

พ.ค. 
133,980 133,980 ตกลงรำคำ น.ส.วำริธร วโร

ตดมพงษ์ 
133,980 น.ส.วำริธร วโร

ตดมพงษ์ 
133,980 รำคำต่ ำสุด จ16 17มิย.

65 
10 อำหำรกลำงวันป.1-2

พ.ค. 
134,211 134,211 ตกลงรำคำ น.ส.เยำวเรศ 

มนฑำ 
134,211 น.ส.เยำวเรศ 

มนฑำ 
134,211 รำคำต่ ำสุด จ14 17มิย.

65 
11 อำหำรกลำงวัน

อนุบำลพ.ค. 
104,196 104,196 ตกลงรำคำ น.ส.บุรพร เทิง

วิเศษ  
104,196 น.ส.บุรพร เทิง

วิเศษ  
104,196 รำคำต่ ำสุด จ13 17มิย.

65 
12 จ้ำงเหมำท ำหลังคำ 38,800 38,800 ตกลงรำคำ นำยทอง จันทร์

แดง 
38,800 นำยทอง จันทร์แดง 38,800 รำคำต่ ำสุด จ192 17มิย.

65 
13 ติดต้ังกระจก

ห้องเรียน 
49,908 49,908 ตกลงรำคำ นำยพิเชษฐ จงชัย

สิทธิกุล 
49,908 นำยพิเชษฐ จงชัย

สิทธิกุล 
49,908 รำคำต่ ำสุด จ196 17มิย.

65 
14 ติดตำมกำรประเมิน 4,000 4,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 4,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 4,000 รำคำต่ ำสุด ซ236 20มิย.

65 
15 ไวนิลรณรงค์โควิด19 3,150 3,150 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยที 3,150 หจก.ทีวำยที 3,150 รำคำต่ ำสุด จ202 20มิย.

65 
16 หนังสือพิมพ์พ.ค. 2,496 2,496 ตกลงรำคำ ร้ำนธนำทรัพย์ 2,496 ร้ำนธนำทรัพย์ 2,496 รำคำต่ ำสุด ซ244 20มิย.

65 
17 ป้ำยช่ือครูหน้ำ

ห้องเรียน 
11,482.17 11,482.17 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยที 11,482.17 หจก.ทีวำยที 11,482.17 รำคำต่ ำสุด จ199 20มิย.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
18 ถ่ำยเอกสำรอ่ำนคิด

หรรษำ 
20,033 20,033 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 20,033 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 20,033 รำคำต่ ำสุด จ200 20มิย.

65 
19 สำยHDMI 4,500 4,500 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 4,500 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 4,500 รำคำต่ ำสุด ซ246 20มิย.

65 
20 สูบส่ิงปฏิกูล 6,450 6,450 ตกลงรำคำ เชียงรำยปฏิกูล 6,450 เชียงรำยปฏิกูล 6,450 รำคำต่ ำสุด จ198 20มิย.

65 
21 ครุภัณฑ์ห้องเรียน

ปฐมวัย 
29,275 29,275 ตกลงรำคำ คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 29,275 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 29,275 รำคำต่ ำสุด ซ234 20มิย.

65 
22 ซ้ือถังขยะ 19,760 19,760 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 19,760 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 19,760 รำคำต่ ำสุด ซ245 20มิย.

65 
23 วันส ำคัญไหว้ครู 4,000 4,000 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยที 4,000 หจก.ทีวำยที 4,000 รำคำต่ ำสุด จ194 20มิย.

65 
24 ป้ำยวันพระรำช

สมภพรำชินี 
2,000 2,000 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยที 2,000 หจก.ทีวำยที 2,000 รำคำต่ ำสุด จ192 20มิย.

65 
25 ถ่ำยเอกสำรอ่ำนคิด

วิเครำะห์ 
11,200.50 11,200.50 ตกลงรำคำ วินัย รำชอุ่น 11,200.50 วินัย รำชอุ่น 11,200.50 รำคำต่ ำสุด จ201 20มิย.

65 
26 ครุภัณฑ์ภำยใน

ห้องเรียน 
1,303 1,303 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 1,303 เชียงรำยกีฬำ 1,303 รำคำต่ ำสุด ซ235 21มิย.

65 
27 วัสดุงำนธุรกำร 7,290 7,290 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 7,290 เชียงรำยกีฬำ 7,290 รำคำต่ ำสุด ซ247 21มิย.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
28 หม้อใส่อำหำร 7,139 7,139 ตกลงรำคำ คิทเช่นดีโป้ 7,139 คิทเช่นดีโป้ 7,139 รำคำต่ ำสุด ซ242 22มิย.

65 
29 สมุดรักกำรอ่ำน 34,800 34,800 ตกลงรำคำ บ.นำนมีบุ๊ค 34,800 บ.นำนมีบุ๊ค 34,800 รำคำต่ ำสุด ซ249 22มิย.

65 
30 วัสดุห้องปฏิบัติกำรป.

4 
5,000 5,000 ตกลงรำคำ เอสเอ็มอีซัพพลำย 5,000 เอสเอ็มอีซัพพลำย 5,000 รำคำต่ ำสุด ซ240 22มิย.

65 
31 เช็คระยะรถตู้ 7,599.68 7,599.68 ตกลงรำคำ โตโยต้ำเชียงรำย 7,599.68 โตโยต้ำเชียงรำย 7,599.68 รำคำต่ ำสุด จ204 24มิย.

65 
32 วัสดุครุภัณฑ์ห้อง

ดนตรี 
84,600 84,600 ตกลงรำคำ คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 84,600 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 84,600 รำคำต่ ำสุด ซ243 24มิย.

65 
33 ติดต้ังพัดลม 3,300 3,300 ตกลงรำคำ ประเสริฐ 3,300 ประเสริฐ 3,300 รำคำต่ ำสุด จ203 24มิย.

65 
34 ยำ 11,128 11,128 ตกลงรำคำ เชียงรำยเภสัช 11,128 เชียงรำยเภสัช 11,128 รำคำต่ ำสุด ซ238 24มิย.

65 
35 ป้ำยรำงวัล 84,600 84,600 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยที 84,600 หจก.ทีวำยที 84,600 รำคำต่ ำสุด จ205 24มิย.

65 
36 วัสดุสำยช้ันป.6 29,800 29,800 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 29,800 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 29,800 รำคำต่ ำสุด จ206 28มิย.

65 
37 สติกเกอร์เว้น

ระยะห่ำง 
19,250 19,250 ตกลงรำคำ ป้ำยโฆษณำ-ซิลสก

รีน 
19,250 ป้ำยโฆษณำ-ซิลสก

รีน 
19,250 รำคำต่ ำสุด ซ253 28มิย.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
38 หนังสือเรียน 8 กลุ่ม

สำระ 
997,000 997,000 ตกลงรำคำ สวนหนังสือ 997,000 สวนหนังสือ 997,000 รำคำต่ ำสุด ซ233 28มิย.

65 
39 ฉำก 1,800 1,800 ตกลงรำคำ ส.ไผ่งำม 1,800 ส.ไผ่งำม 1,800 รำคำต่ ำสุด ซ258 29มิย.

65 
40 วัสดุนโยบำยและแผน 4,435 4,435 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 4,435 เชียงรำยกีฬำ 4,435 รำคำต่ ำสุด ซ250 29มิย.

65 
41 วัสดุท ำควำมสะอำด 58,760 58,760 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 58,760 เชียงรำยกีฬำ 58,760 รำคำต่ ำสุด ซ254 29มิย.

65 
42 น้ ำมันเช้ือเพลิงพ.ค. 20,050.40 20,050.40 ตกลงรำคำ เคยูออยส์ 20,050.40 เคยูออยส์ 20,050.40 รำคำต่ ำสุด ซ252 29มิย.

65 
43 วัสดุศึกษำดูงำน 10,500 10,500 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 10,500 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 10,500 รำคำต่ ำสุด ซ257 29มิย.

65 
 

 
 

 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565 ) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันท่ี 31 กรกฏาคม 2565 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
1 ซ่อมห้องพยำบำล 43,752 43,752 ตกลงรำคำ นำยพิเชษฐ จงชัย

สิทธิกุล 
43,752 นำยพิเชษฐ จงชัย

สิทธิกุล 
43,752 รำคำต่ ำสุด จ209 5กค.

65 
2 ครุภัณฑ์ห้องธุรกำร 29,800 29,800 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 29,800 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 29,800 รำคำต่ ำสุด ซ256 5กค.

65 
3 วัสดุห้องเรียนICC 15}790 15}790 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 15}790 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 15}790 รำคำต่ ำสุด ซ213 5กค.

65 
4 วัสดุห้องเรียนสีเขียว 22,836 22,836 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 22,836 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 22,836 รำคำต่ ำสุด ซ255 5กค.

65 
5 เอกสำรส่งเสริม

พัฒนำกำร 
23,400 23,400 ตกลงรำคำ วินัย รำชอุ่น 23,400 วินัย รำชอุ่น 23,400 รำคำต่ ำสุด จ207 6กค.

65 
6 จ้ำงเหมำเตนท์ 12,000 12,000 ตกลงรำคำ คมสัน ชินะกุล 12,000 คมสัน ชินะกุล 12,000 รำคำต่ ำสุด จ217 7กค.

65 
7 ติดต้ังประตูกระจก 2,750 2,750 ตกลงรำคำ นำยพิเชษฐ จงชัย

สิทธิกุล 
2,750 นำยพิเชษฐ จงชัย

สิทธิกุล 
2,750 รำคำต่ ำสุด จ216 7กค.

65 
8 ถำดอำหำร 1,100 1,100 ตกลงรำคำ คิทเช่นดีโป้ 1,100 คิทเช่นดีโป้ 1,100 รำคำต่ ำสุด ซ264 7กค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
9 จ้ำงท ำอำหำรอนุบำล

มิ.ย. 
137,151 137,151 ตกลงรำคำ น.ส.บุรพร เทิง

วิเศษ 
137,151 น.ส.บุรพร เทิง

วิเศษ 
137,151 รำคำต่ ำสุด จ13 8กค.65 

10 จ้ำงท ำอำหำรป.1-2
มิ.ย. 

256,221 256,221 ตกลงรำคำ น.ส.วำริธร วโร
ตดมพงษ์ 

256,221 น.ส.วำริธร วโร
ตดมพงษ์ 

256,221 รำคำต่ ำสุด จ16 8กค.65 

11 จ้ำงท ำอำหำรป.3-4
มิ.ย. 

272,970 272,970 ตกลงรำคำ น.ส.เยำวเรศ 
มนฑำ 

272,970 น.ส.เยำวเรศ 
มนฑำ 

272,970 รำคำต่ ำสุด จ14 8กค.65 

12 จ้ำงท ำอำหำรป.5-6
มิ.ย. 

255,780 255,780 ตกลงรำคำ นำยทิสรณ์ ดิสกุล 255,780 นำยทิสรณ์ ดิสกุล 255,780 รำคำต่ ำสุด จ15 8กค.65 

13 ป้ำยไวนิลปลอดยำ
เสพติด 

980 980 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยที 980 หจก.ทีวำยที 980 รำคำต่ ำสุด จ212 8กค.
65 

14 หนังสือพิมพ์มิย. 816 816 ตกลงรำคำ ร้ำนธนำทรัพย์ 816 ร้ำนธนำทรัพย์ 816 รำคำต่ ำสุด ซ216 8กค.
65 

15 ถ่ำยเอกสำรอ่ำนคิด
วิเครำะห์ป.3 

4,464 4,464 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 4,464 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 4,464 รำคำต่ ำสุด จ214 8กค.
65 

16 เวชภัณฑ์ยำห้อง
พยำบำล 

1,872 1,872 ตกลงรำคำ เชียงรำยเภสัช 1,872 เชียงรำยเภสัช 1,872 รำคำต่ ำสุด ซ238 8กค.
65 

17 วัสดุส่งเสริม
กระบวนกำรวิทย์ 

15,000 15,000 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 15,000 เชียงรำยกีฬำ 15,000 รำคำต่ ำสุด ซ274 11กค.
65 

18 วัสดุห้องIEC 60,000 60,000 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 60,000 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 60,000 รำคำต่ ำสุด ซ263 11กค.
65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
19 เช่ำเหมำเต้นท์+

สถำนท่ี 
17,000 17,000 ตกลงรำคำ พีรพงศ์ พิมสำร 17,000 พีรพงศ์ พิมสำร 17,000 รำคำต่ ำสุด จ217 11กค.

65 
20 วัสดุภำษำอังกฤษ

ส่ือสำร 
3,000 3,000 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 3,000 เชียงรำยกีฬำ 3,000 รำคำต่ ำสุด ซ273 11กค.

65 
21 วัสดุภำษำจีน 6,700 6,700 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 6,700 เชียงรำยกีฬำ 6,700 รำคำต่ ำสุด ซ275 11กค.

65 
22 วัสดุสำยช้ันอนุบำล 45,937 45,937 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 45,937 เชียงรำยกีฬำ 45,937 รำคำต่ ำสุด ซ239 11กค.

65 
23 วัสดุMEPปฐมวัย 20,000 20,000 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 20,000 เชียงรำยกีฬำ 20,000 รำคำต่ ำสุด ซ212 11กค.

65 
24 วัสดุปฐมวัยต้นแบบ 10,456 10,456 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 10,456 เชียงรำยกีฬำ 10,456 รำคำต่ ำสุด ซ271 11กค.

65 
25 รับขวัญน้องน้อย 10,000 10,000 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 10,000 เชียงรำยกีฬำ 10,000 รำคำต่ ำสุด ซ266 11กค.

65 
26 Active Learning 14,956 14,956 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 14,956 เชียงรำยกีฬำ 14,956 รำคำต่ ำสุด ซ265 11กค.

65 
27 ตู้ 6,660 6,660 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 6,660 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 6,660 รำคำต่ ำสุด ซ259 11กค.

65 
28 ถ่ำยเอกสำร ป.3 19,331.40 19,331.40 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 19,331.40 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 19,331.40 รำคำต่ ำสุด จ213 11กค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
29 ครุภัณฑ์เก็บเอกสำร 14,000 14,000 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 14,000 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 14,000 รำคำต่ ำสุด ซ261 11กค.

65 
30 เหมำรถ 42,000 42,000 ตกลงรำคำ หจก.จันทิมำ 42,000 หจก.จันทิมำ 42,000 รำคำต่ ำสุด จ219 11กค.

65 
31 ถ่ำยเอกสำรยก

ผลสัมฤทธ์ิป.2 
14,130 14,130 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 14,130 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 14,130 รำคำต่ ำสุด จ211 11กค.

65 
32 จ้ำงเหมำท ำฐำน 1,700 1,700 ตกลงรำคำ เปรมจิตร 1,700 เปรมจิตร 1,700 รำคำต่ ำสุด จ218 11กค.

65 
33 ถ่ำยเอกสำรสำน

สัมพันธ์โรงเรียนสู่
บ้ำน 

2,048 2,048 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 2,048 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 2,048 รำคำต่ ำสุด จ210 11กค.
65 

34 วัสดุนิทำนหรรษำ 2,955 2,955 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 2,955 เชียงรำยกีฬำ 2,955 รำคำต่ ำสุด ซ270 11กค.
65 

35 วัสดุออมทรัพย์
ปฐมวัย 

3,000 3,000 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 3,000 เชียงรำยกีฬำ 3,000 รำคำต่ ำสุด ซ269 11กค.
65 

36 ถุงนอนมือสอง 1,460 1,460 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 1,460 เชียงรำยกีฬำ 1,460 รำคำต่ ำสุด ซ267 11กค.
65 

37 ตรำยำงสัญลักษณ์ 1,800 1,800 ตกลงรำคำ บ้ำนดู่ printing 1,800 บ้ำนดู่ printing 1,800 รำคำต่ ำสุด จ215 11กค.
65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
38 ป้ำยโฟมบอร์ด 2,400 2,400 ตกลงรำคำ ไอเดียดีไซน์ 2,400 ไอเดียดีไซน์ 2,400 รำคำต่ ำสุด จ220 11กค.

65 
39 หนังสือและ

แบบฝึกหัด 
169,900 169,900 ตกลงรำคำ ร้ำนแวซำยด์บุ๊ค 169,900 ร้ำนแวซำยด์บุ๊ค 169,900 รำคำต่ ำสุด ซ281 11กค.

65 
40 วัสดุนักข่ำวน้อย 2,710 2,710 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 2,710 เชียงรำยกีฬำ 2,710 รำคำต่ ำสุด ซ268 11กค.

65 
41 วัสดุกีฬำสร้ำงสัมพันธ์ 52,130 52,130 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 52,130 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 52,130 รำคำต่ ำสุด ซ260 11กค.

65 
42 ป้ำย 5,000 5,000 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 5,000 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 5,000 รำคำต่ ำสุด จ221 11กค.

65 
43 ป้ำยไวนิลพระเทพฯ 3,000 3,000 ตกลงรำคำ บำยฮำร์ท 3,000 บำยฮำร์ท 3,000 รำคำต่ ำสุด จ230 12กค.

65 
44 ถ่ำยเอกสำรวิทย์

ปฐมวัย 
4,805 4,805 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 4,805 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 4,805 รำคำต่ ำสุด จ222 12กค.

65 
45 ถ่ำยเอกสำรภำษำจีน 1,300 1,300 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 1,300 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 1,300 รำคำต่ ำสุด จ224 12กค.

65 
46 ถ่ำยเอกสำร

ภำษำอังกฤษ 
4,800 4,800 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 4,800 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 4,800 รำคำต่ ำสุด จ223 12กค.

65 
47 ถ่ำยเอกสำรสำยช้ันป.

3 
10,018 10,018 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 10,018 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 10,018 รำคำต่ ำสุด จ226 21กค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
48 ถ่ำยเอกสำรสุขภำพ

นักเรียน 
400 400 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 400 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 400 รำคำต่ ำสุด จ225 21กค.

65 
49 ถ่ำยเอกสำรอ่ำนคิด

วิเครำะห์ป.4 
12,000 12,000 ตกลงรำคำ ร้ำนไดเรกส์ 12,000 ร้ำนไดเรกส์ 12,000 รำคำต่ ำสุด จ229 21กค.

65 
50 ถ่ำยเอกสำรประชุม

ผู้ปกครองห้องเรียน
ร่วม 

400 400 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 400 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 400 รำคำต่ ำสุด จ227 25กค.
65 

51 ถ่ำยเอกสำรประชุม
ผู้ปกครองห้องเรียน
ร่วม 

600 600 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 600 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 600 รำคำต่ ำสุด จ228 25กค.
65 

52 วัสดุห้องเรียนป.1/6 3,000 3,000 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 3,000 เชียงรำยกีฬำ 3,000 รำคำต่ ำสุด ซ287 25กค.
65 

53 วัสดุงำนอนำมัย 3,965 3,965 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 3,965 เชียงรำยกีฬำ 3,965 รำคำต่ ำสุด ซ306 25กค.
65 

54 วัสดุงำนอนำมัยตรวจ
สุขภำพ 

646 646 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 646 เชียงรำยกีฬำ 646 รำคำต่ ำสุด ซ305 25กค.
65 

55 วัสดุหนูท ำได้ 2,000 2,000 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 2,000 เชียงรำยกีฬำ 2,000 รำคำต่ ำสุด ซ310 25กค.
65 

56 วัสดุส่งเสริมสุขภำพ
ปฐมวัย 

3,900 3,900 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 3,900 เชียงรำยกีฬำ 3,900 รำคำต่ ำสุด ซ307 25กค.
65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
57 วัสดุอนุบำลวัยใส

ปฐมวัย 
3,000 3,000 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 3,000 เชียงรำยกีฬำ 3,000 รำคำต่ ำสุด ซ309 25กค.

65 
58 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ 9,580 9,580 ตกลงรำคำ ร้ำนพลภัณฑ์ 9,580 ร้ำนพลภัณฑ์ 9,580 รำคำต่ ำสุด ซ286 25กค.

65 
59 อบรมสัมมนำครูและ

บุคลำกร 
43,780 43,780 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 43,780 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 43,780 รำคำต่ ำสุด จ231 25กค.

65 
60 วัสดุสัมมนำครูและ

บุคลำกร 
18,060 18,060 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 18,060 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 18,060 รำคำต่ ำสุด ซ288 25กค.

65 
61 ซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 277,800 277,800 ตกลงรำคำ คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 277,800 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 277,800 รำคำต่ ำสุด ซ294 25กค.

65 
62 วัสดุครุภัณฑ์

ห้องเรียนใหม่ 
23,400 23,400 ตกลงรำคำ คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 23,400 คงชัยเฟอร์นิเจอร์ 23,400 รำคำต่ ำสุด ซ280 25กค.

65 
63 วัสดุรณรงค์ต้ำนยำ

เสพติด 
8,940 8,940 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 8,940 เชียงรำยกีฬำ 8,940 รำคำต่ ำสุด ซ282 25กค.

65 
64 วัสดุกีฬำและกำร

เรียนรู้ 
15,050 15,050 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 15,050 เชียงรำยกีฬำ 15,050 รำคำต่ ำสุด ซ308 25กค.

65 
65 วัสดุสำยช้ัน ป.1 29,636 29,636 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 29,636 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 29,636 รำคำต่ ำสุด ซ297 26กค.

65 
66 วัสดุสำยช้ัน ป.2 20,689 20,689 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 20,689 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 20,689 รำคำต่ ำสุด ซ296 26กค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
67 วัสดุสำยช้ัน ป.3 34,713 34,713 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 34,713 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 34,713 รำคำต่ ำสุด ซ295 26กค.

65 
68 วัสดุสำยช้ัน ป.4 47,265 47,265 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 47,265 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 47,265 รำคำต่ ำสุด ซ299 26กค.

65 
69 วัสดุสำยช้ัน ป.5 41,819 41,819 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 41,819 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 41,819 รำคำต่ ำสุด ซ301 26กค.

65 
70 วัสดุสำยช้ัน ป.6 39,000 39,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 39,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 39,000 รำคำต่ ำสุด ซ303 26กค.

65 
71 วัสดุห้องเรียนMEP

ป.1-6 
58,085 58,085 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 58,085 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 58,085 รำคำต่ ำสุด ซ285 26กค.

65 
72 วัสดุห้องสมุดมีชีวิต

(วันส ำคัญ) 
7,930 7,930 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 7,930 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 7,930 รำคำต่ ำสุด ซ290 26กค.

65 
73 วัสดุห้องสมุดมีชีวิต 9,045 9,045 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 9,045 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 9,045 รำคำต่ ำสุด ซ289 26กค.

65 
74 วัสดุห้องเรียนSMT 18,243 18,243 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 18,243 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 18,243 รำคำต่ ำสุด ซ302 26กค.

65 
75 วัสดุงำนวัดผลและ

ประเมินผล 
23,175 23,175 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 23,175 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 23,175 รำคำต่ ำสุด ซ304 26กค.

65 
76 วัสดุห้องธุรกำร 5,513 5,513 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 5,513 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 5,513 รำคำต่ ำสุด ซ248 26กค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
77 วัสดุห้องปฏิบัติกำร

พิเศษปฐมวัย 
6,000 6,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 6,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 6,000 รำคำต่ ำสุด ซ298 26กค.

65 
78 วัสดุประกันคุณภำพ

ภำยใน 
10,000 10,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 10,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 10,000 รำคำต่ ำสุด ซ300 26กค.

65 
79 วัสดุครูต่ำงชำติMEP 57,747 57,747 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 57,747 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 57,747 รำคำต่ ำสุด ซ277 26กค.

65 
80 วัสดุครุภัณฑ์ประจ ำ

ศูนย์จีน 
36,889 36,889 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 36,889 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 36,889 รำคำต่ ำสุด ซ278 26กค.

65 
81 วัสดุวันอำสำฬหบูชำ 3,000 3,000 ตกลงรำคำ ร้ำนจินดำพำณิชย์ 3,000 ร้ำนจินดำพำณิชย์ 3,000 รำคำต่ ำสุด ซ292 26กค.

65 
82 วัสดุวันเข้ำพรรษำ 7,000 7,000 ตกลงรำคำ ร้ำนจินดำพำณิชย์ 7,000 ร้ำนจินดำพำณิชย์ 7,000 รำคำต่ ำสุด ซ291 26กค.

65 
83 ซ้ือโปรแกรมห้องสมุด

ดิจิตอล 
100,000 100,000 ตกลงรำคำ บจก.โอเพนเซิรฟ 100,000 บจก.โอเพนเซิรฟ 100,000 รำคำต่ ำสุด ซ293 26กค.

65 
84 อุปกรณ์สระว่ำยน้ ำ 30,000 30,000 ตกลงรำคำ บีวำยเคมีคอลเชียง

รำย 
30,000 บีวำยเคมีคอลเชียง

รำย 
30,000 รำคำต่ ำสุด ซ312 27กค.

65 
85 เคมีบ ำบัด 30,000 30,000 ตกลงรำคำ บีวำยเคมีคอลเชียง

รำย 
30,000 บีวำยเคมีคอลเชียง

รำย 
30,000 รำคำต่ ำสุด ซ313 27กค.

65 
86 ซ่อมแซมสระว่ำยน้ ำ 39,700 39,700 ตกลงรำคำ บีวำยเคมีคอลเชียง

รำย 
39,700 บีวำยเคมีคอลเชียง

รำย 
39,700 รำคำต่ ำสุด จ232 27กค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
87 ทรัมเปต 20,000 20,000 ตกลงรำคำ มิวสิคเซนเตอร์ 20,000 มิวสิคเซนเตอร์ 20,000 รำคำต่ ำสุด ซ283 27กค.

65 
88 เคร่ืองดนตรี 30,000 30,000 ตกลงรำคำ มิวสิคเซนเตอร์ 30,000 มิวสิคเซนเตอร์ 30,000 รำคำต่ ำสุด ซ284 27กค.

65 
89 หนังสือเรียน 468,100 468,100 ตกลงรำคำ พว. 468,100 พว. 468,100 รำคำต่ ำสุด ซ314 27กค.

65 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565 ) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
1 วัสดุเฝ้ำระวัง

โรคติดต่อ 
9,880 9,880 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 9,880 เชียงรำยกีฬำ 9,880 รำคำต่ ำสุด ซ315 4สค.

65 
2 วัสดุกิจกรรมส่งเสริม

สมรถนะ 
212,437 212,437 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 212,437 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 212,437 รำคำต่ ำสุด ซ279 4สค.

65 
3 ตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำ 
3,000 3,000 ตกลงรำคำ ร้ำนไดเรกส์ 3,000 ร้ำนไดเรกส์ 3,000 รำคำต่ ำสุด จ235 4สค.

65 
4 ซ่อมป๊ัมน้ ำอำคำร

เฉลิมรัชฯ 
1,800 1,800 ตกลงรำคำ ร้ำนเชียงรำย

ไดนำโม 
1,800 ร้ำนเชียงรำย

ไดนำโม 
1,800 รำคำต่ ำสุด จ234 4สค.

65 
5 ท ำรูปเล่มหลักสูตร 2,000 2,000 ตกลงรำคำ ร้ำนถ่ำยเอกสำรเค

แอนด์เจ 
2,000 ร้ำนถ่ำยเอกสำรเค

แอนด์เจ 
2,000 รำคำต่ ำสุด จ238 4สค.

65 
6 จ้ำงติดต้ังผ้ำม่ำน 8,500 8,500 ตกลงรำคำ ร้ำนเมืองเหนือ

ผ้ำม่ำน 
8,500 ร้ำนเมืองเหนือ

ผ้ำม่ำน 
8,500 รำคำต่ ำสุด จ236 8สค.

65 
7 จัดท ำสมุดบันทึก

พัฒนำกำรปฐมวัย 
9,990 9,990 ตกลงรำคำ ร้ำนถ่ำยเอกสำรเค

แอนด์เจ 
9,990 ร้ำนถ่ำยเอกสำรเค

แอนด์เจ 
9,990 รำคำต่ ำสุด จ237 8สค.

65 
8 ซ้ือวัสดุพัฒนำระบบ

กำรเงินพัสดุ 
13,930 13,930 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 13,930 เชียงรำยกีฬำ 13,930 รำคำต่ ำสุด ซ311 8สค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
9 วัสดุห้องเรียนสำย

ช้ันป.1 
13,710 13,710 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 13,710 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 13,710 รำคำต่ ำสุด จ239 8สค.

65 
10 พัฒนำศักยภำพด้ำน

ศิลปะ 
50,000 50,000 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 50,000 หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 50,000 รำคำต่ ำสุด จ242 8สค.

65 
11 พัฒนำศักยภำพด้ำน

นำฏศิลป์ 
47,000 47,000 ตกลงรำคำ บ้ำนครูนัท

นำฏศิลป์ 
47,000 บ้ำนครูนัท

นำฏศิลป์ 
47,000 รำคำต่ ำสุด จ240 8สค.

65 
12 ท ำคำมืออมรมพัฒนำ

ครู 
43,780 43,780 ตกลงรำคำ เอซีพีก๊อปป้ี 43,780 เอซีพีก๊อปป้ี 43,780 รำคำต่ ำสุด จ243 10สค.

65 
13 จัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชำธิปไตย 
1,200 1,200 ตกลงรำคำ พู่กันหลวง 1,200 พู่กันหลวง 1,200 รำคำต่ ำสุด จ245 10สค.

65 
14 จัดกิจกรรมส่งเสริม 

ปปช. 
900 900 ตกลงรำคำ น.ส.พัชรพรรณ เก่ง

กำรเรือ 
900 น.ส.พัชรพรรณ เก่ง

กำรเรือ 
900 รำคำต่ ำสุด จ246 10สค.

65 
15 แสดงผลงำนส่งเสริม 

ปปช. 
2,900 2,900 ตกลงรำคำ นำงรัตนำ จอม

กันฑ์ 
2,900 นำงรัตนำ จอม

กันฑ์ 
2,900 รำคำต่ ำสุด จ247 10สค.

65 
16 พัฒนำศักยภำพ

ปฐมวัย 
6,050 6,050 ตกลงรำคำ หจก.ท่ีนี่มีดีไซน์ 6,050 หจก.ท่ีนี่มีดีไซน์ 6,050 รำคำต่ ำสุด จ250 10สค.

65 
17 น้ ำมันเช้ือเพลิง มิย. 12,080.20 12,080.20 ตกลงรำคำ เคยูออยส์ 12,080.20 เคยูออยส์ 12,080.20 รำคำต่ ำสุด ซ316 10สค.

65 
18 วัสดุปรับปรุงอำคำร

สถำนท่ี 
42,621 42,621 ตกลงรำคำ บ.ตันติพงษ์เทรดด้ิง 42,621 บ.ตันติพงษ์เทรดด้ิง 42,621 รำคำต่ ำสุด ซ317 10สค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
19 ซ้ือผ้ำคลุมเก้ำอ้ี

หอประชุม 
40,000 40,000 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 40,000 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 40,000 รำคำต่ ำสุด ซ321 15สค.

65 
20 เช่ำชุดกิจกรรม

อำเซียน 
18,000 18,000 ตกลงรำคำ น.ส.วรำรัตน์ สำคร 18,000 น.ส.วรำรัตน์ สำคร 18,000 รำคำต่ ำสุด จ241 15สค.

65 
21 เส้ือกีฬำเทควันโด 5,500 5,500 ตกลงรำคำ จิรชัยสปอร์ตเชียง

รำย 
5,500 จิรชัยสปอร์ตเชียง

รำย 
5,500 รำคำต่ ำสุด ซ319 15สค.

65 
22 วัสดุกีฬำเทควันโด 5,230 5,230 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 5,230 เชียงรำยกีฬำ 5,230 รำคำต่ ำสุด ซ316 15สค.

65 
23 ส่ิงพิมพ์วำรสำร 806 806 ตกลงรำคำ ร้ำนธนำทรัพย์ 806 ร้ำนธนำทรัพย์ 806 รำคำต่ ำสุด ซ325 15สค.

65 
24 ท ำเอกสำรวัน

ภำษำไทย 
3,000 3,000 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 3,000 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 3,000 รำคำต่ ำสุด จ248 15สค.

65 
25 ป้ำยไวนิลวัน

ภำษำไทย 
4,000 4,000 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 4,000 หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 4,000 รำคำต่ ำสุด จ252 15สค.

65 
26 ป้ำยไวนิลวัน

ภำษำไทย 
2,000 2,000 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 2,000 หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 2,000 รำคำต่ ำสุด จ249 15สค.

65 
27 วัสดุอุปกรณ์ท ำควำม

สะอำด 
26,080 26,080 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 26,080 เชียงรำยกีฬำ 26,080 รำคำต่ ำสุด ซ337 22สค.

65 
28 วัสดุใช้ในงำน

โรงเรียน 
4,322 4,322 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 4,322 เชียงรำยกีฬำ 4,322 รำคำต่ ำสุด ซ327 22สค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
29 วัสดุงำนอำคำร

สถำนท่ี 
4,310 4,310 ตกลงรำคำ เชียงรำยกีฬำ 4,310 เชียงรำยกีฬำ 4,310 รำคำต่ ำสุด ซ338 22สค.

65 
30 วัสดุน ำเสนองำน

Open house 
20,000 20,000 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 20,000 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 20,000 รำคำต่ ำสุด ซ335 22สค.

65 
31 เอกสำรน ำเสนองำน

Open house 
1,200 1,200 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 1,200 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 1,200 รำคำต่ ำสุด จ256 22สค.

65 
32 ค่ำยภำษำและ

วัฒนธรรม 
3,520 3,520 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 3,520 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 3,520 รำคำต่ ำสุด จ257 22สค.

65 
33 กิจกรรมวันส ำคัญ

ห้องสมุด 
1,950 1,950 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 1,950 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 1,950 รำคำต่ ำสุด จ261 22สค.

65 
34 ไวนิลActive 

Learning 
3,940 3,940 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 3,940 หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 3,940 รำคำต่ ำสุด จ259 22สค.

65 
35 หนังสือภำษำอังกฤษ 41,496 41,496 ตกลงรำคำ บ.พัฒนำคุณภำพ

วิชำกำร 
41,496 บ.พัฒนำคุณภำพ

วิชำกำร 
41,496 รำคำต่ ำสุด ซ328 22สค.

65 
36 อุปกรณ์เคร่ืองเล่นน้ ำ

เล่นทรำย 
5,000 5,000 ตกลงรำคำ บ.แปลนฟอร์คิดส์ 5,000 บ.แปลนฟอร์คิดส์ 5,000 รำคำต่ ำสุด ซ323 22สค.

65 
37 เหมำรถบัสโดยสำร 36,000 36,000 ตกลงรำคำ หจก.จันทิมำ 36,000 หจก.จันทิมำ 36,000 รำคำต่ ำสุด จ253 22สค.

65 
38 เอกสำรนิเทศปฐมวัย 1,500 1,500 ตกลงรำคำ ร้ำนถ่ำยเอกสำรเค

แอนด์เจ 
1,500 ร้ำนถ่ำยเอกสำรเค

แอนด์เจ 
1,500 รำคำต่ ำสุด จ255 22สค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
39 ไวนิลต่อต้ำนยำเสพ

ติด 
1,000 1,000 ตกลงรำคำ อำโปอิงค์เจ็ท 1,000 อำโปอิงค์เจ็ท 1,000 รำคำต่ ำสุด จ260 22สค.

65 
40 ซ่อมปร้ินเตอร์ 3,780 3,780 ตกลงรำคำ ภำคเหนือ

คอมพิวเตอร์ 
3,780 ภำคเหนือ

คอมพิวเตอร์ 
3,780 รำคำต่ ำสุด จ262 22สค.

65 
41 เคร่ืองแสกนเนอร์

เอกสำร 
15,800 15,800 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 15,800 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 15,800 รำคำต่ ำสุด ซ329 22สค.

65 
42 ซ่อมโน้ตบุ๊คกำรเงิน 400 400 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 400 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 400 รำคำต่ ำสุด จ263 22สค.

65 
43 ซ่อมปร้ินเตอร์ 900 900 ตกลงรำคำ หจก.จิมมี่ซัพพลำย 900 หจก.จิมมี่ซัพพลำย 900 รำคำต่ ำสุด จ264 22สค.

65 
44 ร้ือถอนอำคำร กอท. 74,600 74,600 ตกลงรำคำ นำยทอง จันทร์

แดง 
74,600 นำยทอง จันทร์แดง 74,600 รำคำต่ ำสุด จ254 25สค.

65 
45 วำงระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต 
235,600 235,600 ตกลงรำคำ หจก.เชียงรำยเทค

โนคอม 
235,600 หจก.เชียงรำยเทค

โนคอม 
235,600 รำคำต่ ำสุด ซ322 25สค.

65 
46 วัสดุส่ือครูต่ำงชำติ

ภำษำจีน 
8,853 8,853 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 8,853 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 8,853 รำคำต่ ำสุด ซ339 25สค.

65 
47 วัสดุกิจกรรมวัน

ส ำคัญ 
58,630 58,630 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 58,630 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 58,630 รำคำต่ ำสุด ซ341 25สค.

65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
48 ระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ตอำคำร
AB 

499,155 499,155 ตกลงรำคำ บ.โทรคมนำคม
แห่งชำติ 

499,155 บ.โทรคมนำคม
แห่งชำติ 

499,155 รำคำต่ ำสุด จ251 25สค.
65 

49 หนังสือแบบฝึกหัด 
12 ห้องเรียน 

190,898 190,898 ตกลงรำคำ บ.พัฒนำคุณภำพ
วิชำกำร 

190,898 บ.พัฒนำคุณภำพ
วิชำกำร 

190,898 รำคำต่ ำสุด ซ345 25สค.
65 

50 โฟมบอร์ด PLC 10,000 10,000 ตกลงรำคำ หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 10,000 หจก.ทีวำยทีดีไซน์ 10,000 รำคำต่ ำสุด จ268 25สค.
65 

51 ชุดเทควันโด 12,000 12,000 ตกลงรำคำ เมฆเทควันโด 12,000 เมฆเทควันโด 12,000 รำคำต่ ำสุด ซ320 25สค.
65 

52 วัสดุโรงเรียนวิถีพุทธ 2,950 2,950 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 2,950 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 2,950 รำคำต่ ำสุด ซ352 25สค.
65 

53 ป้ำยกิจกรรมโรงเรียน
วิถีพุทธ 

2,050 2,050 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 2,050 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 2,050 รำคำต่ ำสุด จ267 25สค.
65 

54 ป้ำยไวนิลค่ำย
วิทยำศำสตร์ 

2,800 2,800 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 2,800 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 2,800 รำคำต่ ำสุด จ265 25สค.
65 

55 แบบฝึกหัดนวัตกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

2,475 2,475 ตกลงรำคำ รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 2,475 รำชอุ่นโฟโตก๊อบป้ี 2,475 รำคำต่ ำสุด จ270 25สค.
65 

56 วัสดุห้องเรียนIEC 30,000 30,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 30,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 30,000 รำคำต่ ำสุด ซ342 26สค.
65 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำรำยช่ือผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง 
57 วัสดุครูต่ำงชำติMEP 13,060 13,060 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 13,060 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 13,060 รำคำต่ ำสุด ซ333 26สค.

65 
58 วัสดุห้องเรียนICC 19,997 19,997 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 19,997 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 19,997 รำคำต่ ำสุด ซ340 26สค.

65 
59 วัสดุห้องเรียนศิลปะ 14,000 14,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 14,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 14,000 รำคำต่ ำสุด ซ331 26สค.

65 
60 วัสดุเชิงรุกสร้ำงสรรค์ 

ป.6 
15,000 15,000 ตกลงรำคำ ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 15,000 ร้ำนส ำเพ็งเชียงรำย 15,000 รำคำต่ ำสุด ซ334 26สค.

65 
61 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 12,722.30 12,722.30 ตกลงรำคำ ร้ำนโยคอมพิวเตอร์ 12,722.30 ร้ำนโยคอมพิวเตอร์ 12,722.30 รำคำต่ ำสุด จ266 26สค.

65 
62 วัสดุค่ำยวิทยำสำสตร์ 19,840 19,840 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 19,840 ร้ำนเอ็นทีซัพพลำย 19,840 รำคำต่ ำสุด ซ336 26สค.

65 
63 หนังสือแบบฝึกหัด 8 

สำระ 
266,331 266,331 ตกลงรำคำ ร้ำนสวนหนังสือ 266,331 ร้ำนสวนหนังสือ 266,331 รำคำต่ ำสุด ซ330 26สค.

65 
64 วอลเปเปอร์และพรม

ปูพ้ืน 
6,600 6,600 ตกลงรำคำ วัชระผ้ำม่ำน 6,600 วัชระผ้ำม่ำน 6,600 รำคำต่ ำสุด ซ324 26สค.

65 
65 อุปกรณ์มัลติมีเดียต่อ

พ่วง 
62,602 62,602 ตกลงรำคำ บจก.อีซ่ีคิดส์ 62,602 บจก.อีซ่ีคิดส์ 62,602 รำคำต่ ำสุด ซ347 26สค.

65 
66 อุปกรณ์เครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ 
22,450 22,450 ตกลงรำคำ หจก.เชียงรำยเทค

โนคอม 
22,450 หจก.เชียงรำยเทค

โนคอม 
22,450 รำคำต่ ำสุด ซ346 26สค.

65 



 


