
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 
 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

 

ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
ได้รับคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือ/จ้าง 

1 
ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร เดือน ก.ย.  

2,400  เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์สุข 2,400 ร้านพิมพ์สุข 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
1/2563 ลงวันท่ี 
1 ต.ค. 62 

2 จ้างเหมาปูพื้นกระเบ้ือง 2,880  เฉพาะเจาะจง นายทองใบ ศรีนวล 2,880 
นายทองใบ ศรี
นวล 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
2/2563 ลงวันท่ี 
7 ต.ค. 62 

3 จ้างซ่อมแซมแอร์ 800  เฉพาะเจาะจง 
นายกิตต์ิธเนศ 

คุ้มครอง 
800 

นายกิตต์ิธเนศ 
คุ้มครอง 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
3/2563 ลงวันท่ี 

7 ต.ค. 62 

4 จ้างทำป้ายไวนิล 107  เฉพาะเจาะจง หจก.สิบแสนปริ้นต้ิง 107 
หจก.สิบแสนปริ้น

ต้ิง 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
5/2563 ลงวันท่ี 

28 ต.ค. 62 

5 
จัดซื้ออุปกรณ์ทำโรงน้ำ

ด่ืม 
533  เฉพาะเจาะจง 

บริษัทสยามโก
ลบอลเฮ้าส์จำกัด 

533 บริษัทสยามโก
ลบอลเฮ้าส์จำกัด 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
1/2563 ลงวันท่ี 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
ได้รับคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือ/จ้าง 
9 ต.ค. 62 

6 
จัดซื้ออุปกรณ์ทำโรงน้ำ

ด่ืม 
600  เฉพาะเจาะจง 

บริษัทสยามโก
ลบอลเฮ้าส์จำกัด 

600 
บริษัทสยามโก

ลบอลเฮ้าส์จำกัด 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
2/2563 ลงวันท่ี 

9 ต.ค. 62 

7 
จัดซื้ออุปกรณ์ทำโรงน้ำ

ด่ืม 
6,839  เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโก

ลบอลเฮ้าส์จำกัด 
6,839 บริษัทสยามโก

ลบอลเฮ้าส์จำกัด 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
3/2563 ลงวันท่ี 

8 ต.ค. 62 

8 
จัดซื้ออุปกรณ์ทำโรงน้ำ

ด่ืม 
800  เฉพาะเจาะจง ร้านมิ่งขวัญ 800 บริษัทสยามโก

ลบอลเฮ้าส์จำกัด 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
4/2563 ลงวันท่ี 

9 ต.ค. 62 

9 

จัดซื้ออุปกรณเ์ปล่ียน
อุปกรณ์ปะปา ปั๊มน้ำ
และระบบไฟฟ้าส่อง

สว่าง 

1800  เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุ
วิทธรรมการไฟฟ้า 

1800 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

สุวิทธรรมการ
ไฟฟ้า 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
5/2563 ลงวันท่ี 

8 ต.ค. 62 

10 
จัดซื้ออุปกรณเ์ปล่ียน
อุปกรณ์ปะปา ปั๊มน้ำ
และระบบไฟฟ้าส่อง

990  เฉพาะเจาะจง หจก. พงษ์ดิลกโยธา 990 
หจก. พงษ์ดิลก

โยธา 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
6/2563 ลงวันท่ี 

8 ต.ค. 62 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
ได้รับคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือ/จ้าง 
สว่าง 

11 

จัดซื้ออุปกรณเ์ปล่ียน
อุปกรณ์ปะปา ปั๊มน้ำ
และระบบไฟฟ้าส่อง

สว่าง 

8,175  เฉพาะเจาะจง สุนทรไทย(แต้ศิริ) 8,175 สุนทรไทย(แต้ศิริ) 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
7/2563 ลงวันท่ี 

8 ต.ค. 62 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 
 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

 

ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
ได้รับคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือ/จ้าง 

1 
จ้างเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารเดือน ตุลาคม 

2,400  เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์สุข 2,400 ร้านพิมพ์สุข 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
4/2563 ลงวันท่ี 
4 พ.ย. 62 

2 จ้างทำไวนิล 3,868  เฉพาะเจาะจง ร้านอิสรา 3,868 ร้านอิสรา 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
10/2563 ลง
วันท่ี 4 พ.ย. 62 

3 
จัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน
ธุรการ 

1,800  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทพรวิทยาเซ็น

เตอร์ 
1,800 

บริษัทพรวิทยา
เซ็นเตอร์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
8/2563 ลงวันท่ี 
6 พ.ย. 62 

4 
จัดซื้อวัสดุงานประกัน
คุณภาพ 

1,049  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทพรวิทยาเซ็น

เตอร์ 
1,049 

บริษัทพรวิทยา
เซ็นเตอร์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
9/2563 ลงวันท่ี 
9 พ.ย. 62 

5 
จัดซื้อวัสดุโครงการ
สร้างจิตสำนึกในการ

1,926  เฉพาะเจาะจง 
หจก.พงศ์ดิลกโยธา
(สำนักงานใหญ่) 

1,926 
หจก.พงศ์ดิลก
โยธา(สำนักงาน

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
10/2563 ลง



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
ได้รับคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือ/จ้าง 
ขจัดปัญหาขยะใน
โรงเรียน 

ใหญ่) วันท่ี 11 พ.ย. 
62 

6 

จัดซื้อวัสดุโครงการ
สร้างจิตสำนึกในการ
ขจัดปัญหาขยะใน
โรงเรียน 

2,580  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทสยามโกบอล

เฮาส์จำกัด 
2,580 

บริษัทสยามโก
บอลเฮาส์จำกัด 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
11/2563 ลง
วันท่ี 11 พ.ย. 
62 

7 

จัดซื้อวัสดุโครงการ
สร้างจิตสำนึกในการ
ขจัดปัญหาขยะใน
โรงเรียน 

3,870  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทสยามโกบอล

เฮาส์จำกัด 
3,870 

บริษัทสยามโก
บอลเฮาส์จำกัด 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
12/2563 ลง
วันท่ี 11 พ.ย. 
62 

8 
จัดซื้อวัสดุกีฬาในการ
จัดแข่งขันกีฬาภายใน 

2,000  เฉพาะเจาะจง 
หจก.ศิวาวุธวัสดุ

ก่อสร้าง 
2,000 

หจก.ศิวาวุธวัสดุ
ก่อสร้าง 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
19/2563 ลง
วันท่ี 12 พ.ย. 
62 

9 จัดซื้อวัสดุธงชาติไทย 2,280  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทพรวิทยาเซ็น

เตอร์ 
2,280 

บริษัทพรวิทยา
เซ็นเตอร์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
20/2563 ลง
วันท่ี 12 พ.ย. 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
ได้รับคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือ/จ้าง 
62 

10 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
บริหารท่ัวไป 

4,760  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทพรวิทยาเซ็น

เตอร์ 
4,760 

บริษัทพรวิทยา
เซ็นเตอร์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
21/2563 ลง
วันท่ี 25 พ.ย. 
62 

11 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
บริหารท่ัวไป 

1,210  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทพรวิทยาเซ็น

เตอร์ 
1,210 

บริษัทพรวิทยา
เซ็นเตอร์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
22/2563 ลง
วันท่ี 25 พ.ย. 
63 

12 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
บริหารท่ัวไป 

190  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทพรวิทยาเซ็น

เตอร์ 
190 

บริษัทพรวิทยา
เซ็นเตอร์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
23/2563 ลง
วันท่ี 25 พ.ย. 
62 

13 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สอบ
ธรรมศึกษา 

1,460  เฉพาะเจาะจง 
บริษัทพรวิทยาเซ็น

เตอร์ 
1,460 

บริษัทพรวิทยา
เซ็นเตอร์ 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
24/2563 ลง
วันท่ี 25 พ.ย. 
62 



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
ได้รับคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือ/จ้าง 

14 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
บริหารท่ัวไป 

398  เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแมคโคร 398 
บริษัทสยามแมค

โคร 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบซื้อเลขท่ี 
26/2563 ลง
วันท่ี 25 พ.ย. 
62 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
 

ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
ได้รับคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือ/จ้าง 

1 จัดจ้างทำป้ายไวนิล 2,300  เฉพาะเจาะจง 
ร้านเมคเซ็นส์ดิจิทัล

อาร์ต 
2,300 

ร้านเมคเซ็นส์
ดิจิทัลอาร์ต 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
12/2563 ลง

วันท่ี 2 ธ.ค. 62 

2 
จัดจ้างทำป้ายไวนิล
พัฒนาห้องสมุด 

650  เฉพาะเจาะจง 
ร้านระเบียงไม้ปริ้น

ต้ิง 
650 

ร้านระเบียงไม้ป
ริ้นต้ิง 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
13/2563 ลงวัน

ที 2 ธ.ค. 62 

3 
จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้น
เตอร์ 

200  
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทพรวิทยาเซ็น
เตอร์ 

200 
บริษัทพรวิทยา

เซ็นเตอร์ 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
15/2563 ลง

วันท่ี 9 ธ.ค. 62 

4 
จัดจ้างเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารเดือน 
พฤศจิกายน 

2,400  
เฉพาะเจาะจง 

ร้านพิมพ์สุข 2,400 ร้านพิมพ์สุข 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
14/2563 ลง

วันท่ี 2 ธ.ค. 62 

5 
จัดจ้างตัดชุดผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร 

2,000  
เฉพาะเจาะจง 

ร้านศศิธร 2,000 ร้านศศิธร 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
17/2563 ลง



ลำดับ
ท่ี 

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่
จะซ้ือ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกราคาที่ตก
ลงซ้ือ/จ้าง 

เหตุผลที่
ได้รับคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือ/จ้าง 
วันท่ี 9 ธ.ค. 62 

6 
จัดจ้างทำป้ายไวนิล
กิจกรรมวันปีใหม่ 

500  เฉพาะเจาะจง หจก.สิบแสนปริ้นต้ิง 500 
หจก.สิบแสนปริ้น

ต้ิง 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
18/2563 ลง
วันท่ี 19 ธ.ค. 

62 

7 
จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 

1,500  เฉพาะเจาะจง นายชมพู  ฝ่ายดี 1,500 นายชมพู  ฝ่ายดี 
อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
19/2563 ลง
วันท่ี 23 ธ.ค. 

62 

8 
จัดจ้างทำป้ายไวนิล
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 

1,050  เฉพาะเจาะจง 
ร้านเมคเซ้นดิจิทัล

อาร์ต 
1,050 

ร้านเมคเซ้นดิจิทัล
อาร์ต 

อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
20/2563 ลง
วันท่ี 23 ธ.ค. 

62 
 


