
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสายน้ าทิพย ์

 ในรอบเดือน  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑ ค่าซ่อมแซมห้องน ้า

ภายในโรงเรียน 
๕,๖๓๕.๐๐ ๕,๖๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช ๕,๖๓๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๔/๑๐/๒๕๖๒ 

๒ ซื อเอกสารวิชาการ 
(ปพ.) 

๔๔,๗๖๘.๘๐ ๔๔,๗๖๘.๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยการพิมพ์ 
ส้านักงานใหญ่ 

๔๔,๗๖๘.๘๐ ราคาต ้าสุด ๒๓/๐๘/๒๕๖๒ 

๓ ซื ออุปกรณ์
ประกอบหุ่นยนต์ 

๕,๒๑๖.๐๐ ๕,๒๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช ๕,๒๑๖.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑/๑๐/๒๕๖๒ 

๔ ซื อหมึกพิมพ์และ
กระดาษไข 

๑๘,๘๓๒.๐๐ ๑๘,๘๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๑๘,๘๓๒.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒/๑๐/๒๕๖๒ 

๕ จ้างช่างล้างเครื อง
กรองน ้าภายใน
โรงเรียน 

๒๒,๙๕๑.๕๐ ๒๒,๙๕๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเฮลตี  เมท  
เครื องกรองน ้า 

๒๒,๙๕๑.๕๐ ราคาต ้าสุด ๔/๑๑/๒๕๖๒ 

๖ ซื อหัวแลน ๕๓๕.๐๐ ๕๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ 

๕๓๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒/๐๙/๒๕๖๒ 

 
  



  

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๗ ซื อวัสดุอุปกรณ์ใน

การฝึกซ้อมและ
การแข่งขันงาน
ศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั งที  ๖๙ 

๓๒,๑๖๙.๕๕ ๓๒,๑๖๙.๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี. แอล. เอส. 
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๓๒,๑๖๙.๕๕ ราคาต ้าสุด ๒๔/๐๙/๒๕๖๒ 

๘ ซื อวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียน
การสอน ประจ้า
ภาคเรียนที  ๒/
๒๕๖๒ 

๒๙๕,๐๕๔.๐๐ ๒๙๕,๐๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท  
กิ งทองสเตชั นเนอรี  
จ้ากัด (ส้านักงาน

ใหญ่) 

๒๙๕,๐๕๔.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๘/๑๐/๒๕๖๒ 

๙ ซื อวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียน
การสอนประจ้า
ภาคเรียนที  ๒/
๒๕๖๒ 

๒๓๗,๙๖๘.๐๐ ๒๓๗,๙๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส. 
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๒๓๗,๙๖๘.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๑/๑๐/๒๕๖๒ 

 

 



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๐ ซื อหมึกเครื องถ่าย

เอกสารห้อง
ส้านักงาน 

๓๗,๙๕๘.๐๐ ๓๗,๙๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี. แอล. เอส. 
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๓๗,๙๕๘.๐๐ ราคาต ้าสุด ๕/๑๑/๒๕๖๒ 

๑๑ ค่าจ้างพาหนะน้า
นักเรียนและคณะ
ครูเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๗,๕๘๐.๐๐ ๑๗,๕๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอธิป  รวมทรัพย์ ๑๗,๕๘๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๘/๑๑/๒๕๖๒ 

๑๒ ซื อวัสดุอุปกรณ์เพื อ
ใช้ในการฝึกซ้อม
การแข่งขันงาน
ศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั งที  ๖๙ 
(การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี) 

๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุวัช ศรีเชื อ ๓,๕๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๓/๐๙/๒๕๖๓ 

๑๓ ซื อวัสดุเพื อใช้ใน
การฝึกซ้อมงาน
ศิลปะหัตถกรรม
นักเรียนระดับ
ปฐมวัย 

๙๔๔.๐๐ ๙๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทกิ งทองสเตชั น
เนอรี  จ้ากัด 

๙๔๔.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๓/๐๙/๒๕๖๒ 



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๔ ซื อระเบียนสะสม

และบัญชีเวลาเรียน 
๕,๖๒๕.๐๐ ๕,๖๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส้านักงาน

คณะกรรมการส่งเส
รอมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครู 

๕,๖๒๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๖/๐๔/๒๕๖๒ 

๑๕ ซื อวัสดุอุปกรณ์เพื อ
ใช้ในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั งที  ๖๙ 
(คีตมวยไทยและ
ทักษะมวยสากล) 

๗,๑๑๕.๖๕ ๗,๑๑๕.๖๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.บี.ที.
สปอร์ต คอมเพล็ก 

จ้ากัด 

๗,๑๑๕.๖๕ ราคาต ้าสุด ๒๖/๐๙/๒๕๖๒ 

๑๖ ซื อวัสดุอุปกรณ์ใน
การติดตั งมิเตอร์ไฟ
และมิเตอร์น ้า 

๕,๘๕๙.๐๐ ๕๘๕๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช ๕,๘๕๙.๐๐ ราคาต ้าสุด ๔/๑๑/๒๕๖๒ 

๑๗ ซื อบอร์ดโครงงาน
คุณธรรม 

๖,๔๒๐.๐๐ ๖,๔๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณลายไทย ๖,๔๒๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๖/๑๐/๒๕๖๒ 

 

 



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๘ จ้างครูชาวต่างชาติ 

ป.๔-๖ (งวดที  ๒) 
๖๖๒,๑๐๐.๐๐ ๖๖๒,๑๐๐.๐๐ จ้างเหมา

บริการ 
บริษัทโกลบัล  

แล็งเกวจ รีซอส 
 เซ็นเตอร์ จ้ากัด 

๖๖๒,๑๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๙/๐๔/๒๕๖๒ 

๑๙ จ้างครูชาวต่างชาติ 
ระดับชั นอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที  ๓ 

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ จ้างเหมา
บริการ 

บริษัทโกลบัล  
แล็งเกวจ รีซอส 
 เซ็นเตอร์ จ้ากัด 

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๙/๐๔/๒๕๖๒ 

๒๐ ซื อวัสดุอุปกรณ์เพื อ
ใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้า ประตูและ
พัดลม 

๙,๐๖๑.๐๐ ๙,๐๖๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช ๙,๐๑๖.๐๐ ราคาต ้าสุด ๔/๑๑/๒๕๖๒ 

๒๑ ซื อเครื องเชื อม
พร้อมอุปกรณ์ 

๖,๐๗๑.๒๕ ๖,๐๗๑.๒๕ เฉพาะเจาะจง ร้านนันทน์พานิช 
(ส้านักงานใหญ่) 

๖,๐๗๑.๒๕ ราคาต ้าสุด ๑๔/๑๑/๒๕๖๒ 

๒๒ ซื อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมอ่างล้าง
มือนักเรียน 

๒๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ จันทร์
อาธารณ์ 

๒๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๗/๐๙/๒๕๖๒ 

 

 



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๒๓ ซื อวัสดุอุปกรณ์

ซ่อมแซมโถส้วม
ห้องน ้าหญิง 

๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ จันทร์
อาธารณ์ 

๑,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๕/๐๙/๒๕๖๒ 

๒๔ ซื อกระดาษโฟโต้ ๑,๕๙๓.๐๐ ๑,๕๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟิช คลับ 
(ไทย) จ้ากัด สาขา 

Rama 4 

๑,๕๙๓.๐๐ ราคาต ้าสุด ๖/๐๙/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสายน้ าทิพย ์
ในรอบเดือน ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑ ซื ออุปกรณH์UBส่ง

สัญญาอินเตอร์เน็ต 
 

๑,๔๙๘๐.๐๐ ๑,๔๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอเอ 

(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๑,๔๙๘๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๒/๑๒/๒๕๖๒ 

๒ ซื อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมและการ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั งที  ๖๙ 

๖๔๘.๐๐ ๖๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทกิ งทองสเตชั น
เนอรี  จ้ากัด 

๖๔๘.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒/๑๒/๒๕๖๒ 

๓ ซื อวัสดุงานทะเบียน/
วัดผล 
 

๗,๔๗๙.๓๐ ๗,๔๗๙.๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอเอ 

(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๗,๔๗๙.๓๐ ราคาต ้าสุด ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ 

๔ จ้างรถโดยสารในการ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั งที  ๖๙ 

๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์  หร่อยดา ๑,๕๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๙/๑๒/๒๕๖๒ 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๕ จ้างช่างท้าป้ายไวนิล

รับสมัครนักเรียนปี 
๒๕๖๓ 

๖๔๒.๐๐ ๖๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท
จ้ากัด 

๖๔๒.๐๐ ราคาต ้าสุด ๔/๑๒/๒๕๖๒ 

๖ ซื อวัสดุอุปกรณ์ปืนยิง
ตะปูลมและเครื องปั๊ม
ลมพร้อมอุปกรณ์ 

๑๐,๓๒๕.๕๐ ๑๐,๓๒๕.๕๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แสง
อัมพร ซัพพลาย 

๑๐,๓๒๕.๕๐ ราคาต ้าสุด ๓/๑๒/๒๕๖๒ 

๗ ซื ออุปกรณ์ของใช้
ส้าหรับนักเรียนชั น
ปฐมวัย 

๓๘,๙๕๕,๐๐ ๓๘,๙๕๕,๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทจ คอร์ปอร์
เรชั น 

๓๘,๙๕๕,๐๐ ราคาต ้าสุด ๒/๑๒/๒๕๖๒ 

๘ ซื อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมภายใน
โรงเรียน 

๖,๙๑๒.๒๐ ๖,๙๑๒.๒๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แสง
อัมพร ซัพพลาย 

๖,๙๑๒.๒๐ ราคาต ้าสุด ๑๙/๑๒/๒๕๖๒ 

๙ ค่าจ้างรถโดยสาร น้า
นักเรียนแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั งที  ๖๙ 

๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจรัล  กาลรา ๑,๘๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๗/๑๒/๒๕๖๒ 

 

 



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๑ ซื อวัสดุตรายางวัด

และประเมินผล 
๑,๔๕๕.๒๐ ๑,๔๕๕.๒๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ธาตุทอง ๑,๔๕๕.๒๐ ราคาต ้าสุด ๔/๑๒/๒๕๖๒ 

๑๒ ซื อวัสดุส้านักงาน ๖,๘๓๑.๙๕ ๖,๘๓๑.๙๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส 
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๖,๘๓๑.๙๕ 
 

ราคาต ้าสุด ๒/๑๒/๒๕๖๒ 

๑๓ จ้างรถโดยสารน้า
นักเรียนร่วม
กิจกรรมค่าย
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  คงแก้ว ๓,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๙/๑๑/๒๕๖๒ 

๑๔ ซื อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อมและ
การแข่งงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

๑๑,๑๑๗.๓๐ ๑๑,๑๑๗.๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส 
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๑๑,๑๑๗.๓๐ ราคาต ้าสุด ๒๗/๑๑/๒๕๖๒ 



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๕ ซื อคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค 
๒๔,๖๑๐.๐๐ ๒๔,๖๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 

คอมพิวเตอร์ 
๒๔,๖๑๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๖/๑๒/๒๕๖๒ 

๑๖ ซื อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมหลอดไฟ
และปล๊ักไฟ 

๕๑๐.๐๐ ๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทน์พานิช 
 

๕๑๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๓/๑๑/๒๕๖๒ 

๑๗ ซื อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมหลอดไฟ
และปล๊ักไฟ 

๗๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  โตรัตน์ 
 
 

๗๕๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๖/๑๑/๒๕๖๒ 

๑๘ ซื อเครื องปรับ 
อากาศห้องสืบค้น
อนุบาล 

๒๐,๓๓๐.๐๐ ๒๐,๓๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สมบูรณ์แอร์คอน 

๒๐,๓๓๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๑/๑๒/๒๕๖๒ 

๑๙ จ้างท้าป้ายไวนิล ๕๓๕.๐๐ ๕๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท ๕๓๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๘/๑๒/๒๕๖๒ 

๒๐ ซื อเครื องพิมพ์ 
(กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม) 

๔,๐๑๒.๕๐ ๔,๐๑๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ 

๔,๐๑๒.๕๐ ราคาต ้าสุด ๑๙/๑๒/๒๕๖๒ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสายน้ าทิพย ์

ในรอบเดือน เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑ จ้างซ่อมแซม

ปรับปรุงห้องน ้า
นักเรียน 

๗๔,๓๖๕.๐๐ ๗๔,๓๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ เอน
จิเนียริ ง จ้ากัด 

๗๔,๓๖๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๙/๑๐/๒๕๖๒ 

๒ ซื อเครื อง
คอมพิวเตอร์ 

๒๖,๒๑๕.๐๐ ๒๖,๒๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอเอ 

(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๒๖,๒๑๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๙/๑๐/๒๕๖๒ 

๓ ซื อเว็บไซต์ส้าเร็จรูป ๓,๒๑๐.๐๐ ๓,๒๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

๓,๒๑๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๔/๑๐/๒๕๖๒ 

๔ ซื อชุดไมโครโฟนไร้
สาย พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง 

๑๐,๓๗๙.๐๐ ๑๐,๓๗๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๑๐,๓๗๙.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๐/๑๐/๒๕๖๒ 

๕ ซื อหมึกและ
กระดาษไขส้าหรับ
เครื องถ่ายเอกสาร 

๑๘,๘๓๒.๐๐ ๑๘,๘๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๑๘,๘๓๒.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๖/๑๐/๒๕๖๒ 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๖ ซื อน ้ามันเชื อเพลิง ๑,๓๓๐.๐๐ ๑,๓๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. 

พระราม ๙ จ้ากัด 
๑,๓๓๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๘/๑๐/๒๕๖๒ 

๗ ซื อเครื อง
คอมพิวเตอร์ 

๒๖,๒๑๕.๐๐ ๒๖,๒๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอเอ 

(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๒๖,๒๑๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๙/๑๐/๒๕๖๒ 

๘ ซื อแท่นรับรางวัลและ
ป้ายนับคะแนน 

๑,๐๐๔๐.๐๐ ๑๐,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กีฬาภัณฑ์ 
จ้ากัด 

๑๐,๐๔๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๕/๑๐/๒๕๖๒ 

๙ ซื อชุดอุปกรณ์ขยาย
สัญญาณ HDMI ห้อง
ประชุม 

๓,๔๒๔.๐๐ ๓,๔๒๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอเอ 

(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๓,๔๒๔.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๓/๑๐/๒๕๖๒ 

๑๐ ซื อน ้ามันเชื อเพลง ๑,๒๕๐.๑๐ ๑,๒๕๐.๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. 
พระราม๙ จ้ากัด 

๑,๒๕๐.๑๐ ราคาต ้าสุด ๐๒/๐๑/๒๕๖๓ 

๑๑ ซื อเครื อง ปรับอากาศ
ห้องส้านักงาน 

๒๐,๘๖๕.๐๐ ๒๐,๘๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สมบูรณ์แอร์คอน 
(ส้านักงานใหญ่) 

๒๐,๘๖๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๗/๐๑/๒๕๖๓ 

๑๒ ซื อน ้ามันเชื อเพลิง ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเบสท์
เซอร์วิส จ้ากัด 

๑,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๔/๐๑/๒๕๖๓ 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๓ น ้ามันเชื อเพลิง ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. 

พระราม๙ จ้ากัด 
๑,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๔/๐๑/๒๕๖๓ 

๑๔ ซื อระเบียนสะสม
ระดับปฐมวัย 

๒,๑๖๐.๐๐ ๒,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส้านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู 

๒,๑๖๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๔/๐๑/๒๕๖๓ 

๑๖ จ้างท้าป้ายไวนิล 
“สายน ้าทิพย์เกมส์” 

๓,๐๒๑.๖๘ ๓,๐๒๑.๖๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท 
จ้ากัด 

๓,๐๒๑.๖๘ ราคาต ้าสุด ๖/๐๑/๒๕๖๓ 

๑๘ จ้างท้าป้ายไวนิล 
“กิจกรรมวันตรุษจีน” 

๓,๐๒๒.๗๕ ๓,๐๒๒.๗๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท 
จ้ากัด 

๓,๐๒๒.๗๕ ราคาต ้าสุด ๒๐/๐๑/๒๕๖๓ 

๑๙ ซื อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท้าโครงการ
โรงเรียนสุจริต และ
วัสดุฝ่ายอาคาร
สถานที  

๑๐,๙๑๔.๐๐ ๑๐,๙๑๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๑๐,๙๑๔.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๒/๐๑/๒๕๖๓ 

๒๐ ซื อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท้าโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

๑๐,๔๐๕.๗๕ ๑๐,๔๐๕.๗๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท 
จ้ากัด 

๑๐,๔๐๕.๗๕ ราคาต ้าสุด ๒๑/๐๑/๒๕๖๓ 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๒๑ ซื อเครื องท้าความเย็น ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชฟิลด์  

เทรดดิ ง จ้ากัด 
(ส้านักงานใหญ่) 

๔๑๗,๓๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๑/๐๑/๒๕๖๓ 

๒๒ ซื อน ้ามันเชื อเพลิง ๑,๒๕๐.๒๐ ๑,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. 
พระราม ๙ จ้ากัด 

๑,๒๕๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๑/๐๑/๒๕๖๓ 

๒๓ ซื อน ้ามันเชื อเพลิง ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. 
พระราม ๙ จ้ากัด 

๑๒๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๙/๐๑/๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสายน้ าทิพย ์

ในรอบเดือน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑ ซื อเครื อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์ 

๒๕๐๑๖.๖๐ ๒๕,๐๑๖.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอเอ 
(ประเทศไทย)จ้ากัด 

๒๕,๐๑๖.๖๐ ราคาต ้าสุด ๒๔/๐๑/๒๕๖๓ 

๒ ซื อเลนส์กล้อง ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๓๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล์ 
จ้ากัด 

๓๑,๓๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๘/๐๑/๒๕๖๓ 

๓ ซื อเครื อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์ 

๒๕๐๑๖.๖๐ ๒๕,๐๑๖.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอเอ 
(ประเทศไทย)จ้ากัด 

๒๕,๐๑๖.๖๐ ราคาต ้าสุด ๒๔/๐๑/๒๕๖๓ 

๔ จ้างปรับปรุงห้อง
นาฏศิลป์ 

๑๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 
 เอ็นจิเนียริ ง จ้ากัด 

๑๑๒.๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๔/๐๑/๒๕๖๓ 

 

 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๕ จ้างช่างซ่อมแซม

ประตูห้องสมุด 
๒๙,๔๐๐.๐๐ ๒๙,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 

 เอ็นจิเนียริ ง จ้ากัด 
๒๙,๔๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๘/๐๑/๒๕๖๓ 

๖ จ้างช่างซ่อมแซม
บานประตูห้อง
วิชาการ 

๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 
 เอ็นจิเนียริ ง จ้ากัด 

๒,๕๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๘/๐๑/๒๕๖๓ 

๗ จ้างรถโดยสารน้า
นักเรียนร่วม
กิจกรรมงาน
นิทรรศการเปิดบ้าน 
Open Houses ณ 
โรงเรียนมัธยมวัด
สิงห ์

๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอธิป  รวมทรัพย์ ๑,๘๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๖/๐๒/๒๕๖๓ 

๘ ซื อเครื องพิมพ์ห้อง
อนุบาล ๓/๑ 

๔,๐๑๒.๐๐ ๔,๐๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ 

๔,๐๑๒.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๖/๐๒/๑๕๖๓ 

๙ จ้างช่างล้าง
เครื องปรับอากาศ
ห้องอนุบาล ๓/๑ 

๑,๒๘๔.๐๐ ๑,๒๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
สมบูรณ์แอร์คอน 

๑,๒๘๔.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๗/๐๑/๒๕๖๓ 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๐ ซื อเครื องวัดไข้

ดิจิตอล 
๒,๓๕๔.๐๐ ๒,๓๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส. ๒,๓๕๔.๐๐ ราคาต ้าสุด ๓๐/๐๑/๒๕๖๓ 

๑๑ ซื อน ้ามันเชื อเพลง ๑,๔๕๐.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. 
พระราม ๙ จ้ากัด 

๑,๔๕๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๖/๐๒/๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสายน้ าทิพย ์

ในรอบเดือน เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑ ซื อน ้ามันเชื อเพลิง ๑,๒๕๐.๑๐ ๑,๒๕๐.๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทวี.พี.เค. 

พระราม๙ จ้ากัด 
๑,๒๕๐.๑๐ ราคาต ้าสุด ๒/๐๑/๒๕๖๓ 

๒ ค่าจ้างครู
ชาวต่างชาติ 
ระดับชั น
ประถมศึกษาปีที  ๔-
๖ 

๖๖๒,๑๐๐.๐๐ ๖๖๒,๐๐๐.๐๐ จ้างเหมา
บริการ 

บริษัทโกลบัล แล็ง
เกวจ เซ็นเตอร์ 

จ้ากัด  

๖๒๑,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๐/๐๒/๒๕๖๓ 

๓ ค่าจ้างครู
ชาวต่างชาติ 
ระดับชั น
ประถมศึกษาปีที  
อนุบาล-
ประถมศึกษาปีที  ๓ 

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ จ้างเหมา
บริการ 

บริษัทโกลบัล แล็ง
เกวจ เซ็นเตอร์ 

จ้ากัด  

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๐/๐๒/๒๕๖๓ 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๔ ซื อน ้ามันเชื อเพลิง ๑,๑๐๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสุธาออยล์ ๑,๑๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๓/๐๒/๒๕๖๓ 

๕ ซื อน ้ามันเชื อเพลิง ๑,๓๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
เอเชียชัยนาททออล์ 

๑,๓๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๔/๐๒/๒๕๖๓ 

๖ ค่าเช่าเครื อง
คอมพิวเตอร์ 

๖๐๕,๔๐๖.๐๐ ๖๐๕,๔๐๖.๐๐ จ้าเหมาบริการ บริษัทบางกอก
ซอฟแวร์ จ้ากัด 

๖๐๕,๔๐๖.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๕/๐๒/๒๕๖๓ 

๗ ซื อวัสดุในการจัด
กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

๘,๙๑๓.๑๐ ๘,๙๑๓.๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส.
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๘,๙๑๓.๑๐ ราคาต ้าสุด ๑๐/๐๑/๒๕๖๓ 

๘ ซื อเวชภัณฑ์ต่างๆ
ส้าหรับใช้ในห้อง
พยาบาล 

๕,๐๔๐.๐๐ ๕,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ (สาขาราชด้าริ) 

๕,๐๔๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๗/๐๒/๒๕๖๓ 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๙ ซื อเครื องคอมพิวเตอร์

ห้องสมุด 
๒๑,๕๐๗.๐๐ ๒๑,๕๐๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 

คอมพิวเตอร์ โอเอ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๒๑๕,๐๗.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๑/๐๒/๒๕๖๓ 

๑๐ ซื อเครื องพิมพ์งาน
อาคารสถานที  

๔,๐๑๒.๕๐ ๔,๐๑๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอเอ 

(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๔,๐๑๒.๕๐ ราคาต ้าสุด ๑๒/๐๒/๒๕๖๓ 

๑๑ ซื อกระดานป้ายนิเทศ
จัดบอร์ด 

๕๓,๕๐๐.๐๐ ๕๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทนายน ๘๙ 
กีรติ จ้ากัด 

ส้านักงานใหญ่ 

๕๓,๕๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๔/๐๒/๒๕๖๓ 

๑๒ ซื อเครื องส้ารองไฟ
ห้องสมุด 

๒,๖๖๔.๓๐ ๒,๖๖๔.๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ที-ได 
คอมพิวเตอร์ โอเอ 

(ประเทศไทย) จ้ากัด 

๒,๖๖๔.๓๐ ราคาต ้าสุด ๐๒/๐๓/๒๕๖๓ 

๑๓ ซื อน ้ามันเชื อเพลง ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. 
พระราม ๙ จ้ากัด 

๑,๒๐๐.๑๐ ราคาต ้าสุด ๐๓/๐๓/๒๕๖๓ 

๑๔ ซื อหมึกและกระดาษ
ไขส้าหรับเครื องถ่าย
เอกสาร 

๒๕,๖๘๐.๐๐ ๒๕,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ 
 (ประเทศไทย) จ้ากัด 

๒๕,๖๘๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๘/๐๓/๒๕๖๓ 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๕ จ้างซ่อมโถสุขภัณฑ์

ชายและโถสุขภัณฑ์
นั ง ห้องน ้าครูอาคาร 
๕ 

๑๔,๙๒๖.๕๐ ๑๔,๙๒๖.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ  
เอ็นจิเนียริ ง 

๑๔,๙๒๗.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๔/๐๒/๒๕๖๓ 

๑๖ จ้างปรับปรุงห้องสมุด
ปฐมวัย 

๒๘๐,๘๗๕.๐๐ ๒๘๐,๘๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ  
เอ็นจิเนียริ ง 

๒๘๐,๘๗๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๐/๐๓/๒๕๖๓ 

๑๗ จ้างซ่อมหลังคา
อาคารคอมพิวเตอร์ 

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ  
เอ็นจิเนียริ ง 

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๑/๐๓/๒๕๖๓ 

๑๘ ซื อเวชภัณฑ์ห้อง
พยาบาล 

๒,๘๘๙.๐๐ ๒,๘๘๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีเคมิคอล 
จ้ากัด ส้านักงานใหญ่ 

๒,๘๘๙.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๒/๐๓/๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

โรงเรียนสายน้ าทิพย ์

ในรอบเดือน เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑ ซื อทรัพยากร

สารสนเทศห้องสมุด 
๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมีบุ๊คส์ 

จ้ากัด 
๗๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๙/๐๓/๒๕๖๓ 

๒ จ้างปรับปรุงห้องพล
ศึกษา (ฟิตเนส) 

๒๙๘,๕๐๐.๐๐ ๒๙๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 
 เอ็นจิเนียริ ง 

๒๙๘,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๖/๐๓/๒๕๖๓ 

๓ จ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมสุขสภิบาล
และระบบประปา 

๔๙๙,๙๙๙.๒๓ ๔๙๙,๙๙๙.๒๓ เฉพาะเจาะจง บริษัทประมาณ 
เอ็นจิเนียริ ง 

๔๙๙,๙๙๙.๒๓ ราคาต ้าสุด ๑๓/๐๓/๒๕๖๓ 

๔ จ้างปรับปรุง
ซ่อมแซม รอยร้าว 
ลานอเนกประสงค์ใน
โดมโรงเรียนสายน ้า
ทิพย์ 

๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารธาราคีรี 
จ้ากัด  

(ส้านักงานใหญ่) 

๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๙/๐๓/๒๕๖๓ 

 

 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๕ จ้างปรับปรุงโรงจอด

รถและห้องเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ 

๔๙๙,๙๑๔.๗๐ ๔๙๙,๙๑๔.๗๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ  
เอ็นจิเนียริ ง 

๔๙๙,๙๑๔.๗๐ ราคาต ้าสุด ๒๐/๐๒/๒๕๖๓ 

๖ จ้างปรับปรุงห้อง
วัดผลและ
ประเมินผล 

๓๒๕,๖๕๐.๐๐ ๓๒๕,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ  
เอ็นจิเนียริ ง 

๓๒๕,๖๕๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๓/๐๒/๒๕๖๓ 

๗ จ้างท้าที จอดรถ
ให้กับครู บุคลากร 
และผู้ปกครอง 

๔๙๙,๔๔๓.๙๐ ๔๙๙,๔๔๓.๙๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ที เอ็น 
เมทัล โปรดักส์จ้ากัด 

๔๙๙,๔๔๓.๙๐ ราคาต ้าสุด ๑๐/๐๓/๒๕๖๓ 

๘ ซื อโต๊ะและเก้าอี 
ห้องเรียนพิเศษ 
(MEP) ระดับปฐมวัย 

๘๖,๔๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 
สาขาที  ๐๐๐๐๑ 

๘๖,๔๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๓๐/๐๓/๒๕๖๓ 

๙ ซื อโต๊ะท้างาน ห้อง
วัดผลและ
ประเมินผล 

๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 
สาขาที  ๐๐๐๐๑ 

๒๔,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๐/๐๔/๒๕๖๓ 

๑๐ ซื อแฟ้มและไส้แฟ้ม
ส้าหรับเอกสารปพ.๑ 

๒,๕๙๔.๗๕ ๒,๕๙๔.๗๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส. 
มาเก็ตติ ง จ้ากัด 

๒,๕๙๔.๗๕ ราคาต ้าสุด ๒๗/๐๓/๒๕๖๓ 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๑ ซื อวัสดุ อุปกรณ์ ใน

การปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถน
ที ภายในโรงเรียน 

๑๐,๐๕๘.๐๐ ๑๐,๐๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส. 
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๑๐,๐๕๘.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๗/๐๓/๒๕๖๓ 

๑๒ จ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

๔๙๙,๘๑๘.๔๐ ๔๙๙,๘๑๘.๔๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทประมาณ  
เอ็นจิเนียริ ง 

๔๙๙,๘๑๘.๔๐ ราคาต ้าสุด ๒๘/๐๒/๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสายน้ าทิพย ์

ในรอบเดือน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑ จ้างปรับปรุงและ

ซ่อมแซมห้อง
พยาบาล 

๓๘๘,๖๐๐.๐๐ ๓๘๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 
เอ็นจิเนียริ ง 

๓๘๘,๖๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๔/๐๒/๒๕๖๓ 

๒ ซื อเครื องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย 

๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร.ต. ธนพร ศิริปุณย์ ๓,๘๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๘/๐๓/๑๕๖๓ 

๓ ซื อทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด 
(เพิ มเติม) 

๔,๕๗๖.๐๐ ๔,๕๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญภัณฑ์ 
จ้ากัด 

๔,๕๗๖.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๓/๐๓/๒๕๖๓ 

๔ ซื อทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด 
(เพิ มเติม) 

๑๗,๓๓๔.๐๐ ๑๗,๓๓๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญภัณฑ์ 
จ้ากัด 

๑๗,๓๓๔.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๓/๐๓/๒๕๖๓ 

๕ จ้างติดตั งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

๒๓๒,๘๓๒.๐๐ ๒๓๒,๘๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูดับบลิว
โซลูชั น อินเตอร์
เนชั นแนล จ้ากัด 

๒๓๒,๘๓๒.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๔/๐๕/๒๕๖๓ 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๖ จ้างเดินระบบติดตั ง

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

๔๘๙,๐๘๖.๓๐ ๔๘๙,๐๘๖.๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูดับบลิว
โซลูชั น อินเตอร์
เนชั นแนล จ้ากัด 

๔๘๙,๐๘๖.๓๐ ราคาต ้าสุด ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ 

๗ จ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเก็บ
ของ วัสดุ อุปกรณ์ใน
โรงเรียน 

๗๕,๐๐๐,๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 
เอ็นจิเนียริ ง 

๗๕,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๑/๐๕/๒๕๖๓ 

๘ ซื อตู้อุปกรณ์
เวชภัณฑ์ 

๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

๑๔,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๓/๐๕/๒๕๖๓ 

๙ ซื อตู้เก็บเอกสาร
วัดผลและ
ประเมินผล 

๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

๑๔,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๐/๐๔/๒๕๖๓ 

๑๐ ซื อเตียงพร้อมที นอน
ส้าหรับห้องครูเวร 

๑๐,๓๐๐.๐๐ ๑๐,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

๑๐,๓๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๔/๐๕/๒๕๖๓ 

๑๑ ซื อเตียงพร้อมที นอน
ส้าหรับห้องพยาบาล 

๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

๒๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๕/๐๕/๒๕๖๓ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนสายน้ าทิพย ์

ในรอบเดือน เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑ ค่าจ้างครูชาว

ต่างประเทศ ป.๔-๖ 
(งวดที  ๔) 

๖๖๒,๑๐๐.๐๐ ๖๖๒,๑๐๐.๐๐ จ้างเหมา
บริการ 

บริษัท โกลบัล  
แล็งแกวจ รีซอส 
 เซ็นเตอร์ จ้ากัด 

๖๖๒,๑๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๕/๐๕/๒๕๖๓ 

๒ ค่าจ้างครูชาว
ต่างประเทศ 
อนุบาล- ป.๓ 
 (งวดที  ๔) 

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ จ้างเหมา
บริการ 

บริษัท โกลบัล  
แล็งแกวจ รีซอส 
 เซ็นเตอร์ จ้ากัด 

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๕/๐๕/๒๕๖๓ 

๓ ซื อขวดบรรจุ
แอลกอฮอล์ 

๒,๙๙๖.๐๐ ๒,๙๙๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส. 
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๒,๙๙๖.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๘/๐๕/๒๕๖๓ 

๔ ซื อเจลแอลกอฮอล์ ๑๐,๘๐๐.๐๕ ๑๐,๘๐๐.๐๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล 
จ้ากัด (มหาชน) 
ส้านักงานใหญ่ 

๑๐,๘๐๐.๐๕ ราคาต ้าสุด ๒๗/๐๕/๒๕๖๓ 

 

 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๕ ซื อหมึกและกระดาษ

ไขส้าหรับเครื องถ่าย
เอกสาร 

๒๘,๘๙๐.๐๐ ๒๘,๘๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทสไทย) จ้ากัด 

๒๘,๘๙๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๔/๐๕/๒๕๖๓ 

๖ ซื อธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ธ.ธนธง ๒,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑/๐๖/๒๕๖๓ 

๗ ซื อวัสดุส้านักงาน 
ประจ้าภาคเรียนที  
๑/๒๕๖๓ (เพิ มเติม) 

๖๔,๗๓๕.๐๐ ๖๔,๗๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส. 
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๖๔,๗๓๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๐๓/๐๖/๒๕๖๓ 

๘ ซื อลูกบิดประตู
ห้องน ้าครู 

๒๔๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทน์พานิช  ๒๔๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๗/๐๕/๒๕๖๓ 

๙ ซื อโต๊ะและเก้าอี ห้อง
วัดผลและ
ประเมินผล 
(เพิ มเติม) 

๑๕,๔๐๐.๐๐ ๑๕,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

๑๕,๔๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๙/๐๕/๒๕๖๓ 

๙ ซื อโต๊ะและเก้าอี 
ห้องพักครูสุขศึกษา
และพลศึกษา 

๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 

๒๘,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๙/๐๕/๒๕๖๓ 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๐ จ้างปรับปรุง

ซ่อมแซมห้อง
คอมพิวเตอร์อนุบาล 

๒๓๖,๗๐๐.๐๐ ๒๓๖,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 
 เอ็นจิเนียริ ง 

๒๓๖,๗๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๕/๐๕/๒๕๖๓ 

๑๑ จ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียน
การศึกษาพิเศษ 

๕๘,๐๐๐.๐๐ ๕๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 
 เอ็นจิเนียริ ง 

๕๘,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๘/๐๕/๒๕๖๓ 

๑๒ จ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมห้อง
คอมพิวเตอร์ ๒ 

๑๘๔,๐๐๐.๐๐ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 
 เอ็นจิเนียริ ง 

๑๘๔,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๓/๐๕/๒๕๖๓ 

๑๓ จ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียน
ชั นประถมศึกษาปีที  
๖/๑ 

๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ประมาณ 
 เอ็นจิเนียริ ง 

๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๑๕/๐๕/๒๕๖๓ 

๑๔ ซื อสต๊ิกเกอร์ ๑๕,๓๖๕.๒๐ ๑๕,๓๖๕.๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอส. 
มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 

๑๕,๓๖๕.๒๐ ราคาต ้าสุด ๑๘/๐๖/๒๕๖๓ 

 

 

 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และวันที่เสนอราคา 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
๑๕ จ้างท้าป้ายไวนิล 

(มาตรการการ
ป้องกันเชื อไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ 

๕๓๕.๐๐ ๕๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท 
จ้ากัด 

๕๓๕.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๔/๐๖/๒๕๖๓ 

๑๖ จ้างซ่อมเครื องตัด
สต๊ิกเกอร์ 

๒,๒๗๐.๐๑ ๒,๒๗๐.๐๑ เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี  
๒๐๐๔ จ้ากัด 

๒,๒๗๐.๐๑ ราคาต ้าสุด ๒๒/๐๖/๒๕๖๓ 

๑๗ ซื อน ้ามันเชื อเพลิง ๑,๕๐๐.๒๐ ๑,๕๐๐.๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เค. 
พระราม ๙ จ้ากัด 

๑,๕๐๐.๐๐ ราคาต ้าสุด ๒๒/๐๖/๒๕๖๓ 

 


