
สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

ล ำดับ
ที่ 

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อ
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำ
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หมำยเหตุ 

1 ค่ำวัสด ุ 3,000 3,000 เจำะจง ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
2 ค่ำป้ำยไวนิล 1,100 1,100 เจำะจง ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
3 ค่ำป้ำยไวนิล 1,500 1,500 เจำะจง ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
4 ค่ำวัสดุ 22,000 22,000 เจำะจง นำงผุสดี   โอภำโส นำงผุสดี   โอภำโส ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
5 ค่ำเข้ำเล่มเอกสำร 1,190 1,190 เจำะจง ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำรเพื่อนครู

เอกสำร 
ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 
เพื่อนครูเอกสำร 

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  

6 ค่ำถ่ำยเอกสำร 5,165 5,165  ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำรเพื่อนครู
เอกสำร 

ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 
เพื่อนครูเอกสำร 

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  

7 ค่ำปริ้นเตอร์ Canon  3,500 3,500  ร้ำน I-Box Computer ร้ำน I-Box Computer ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
8 ค่ำปริ้นเตอร์และหมึก  5,140 5,140  ร้ำน I-Box Computer ร้ำน I-Box Computer ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
9 ค่ำRACK 4,200 4,200 เจำะจง ร้ำนนิวห้ำงกีฬำมิวสิค ร้ำนนิวห้ำงกีฬำมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  

10 ค่ำวัสดุ 10,800 10,800 เจำะจง ร้ำนแสงชัยอิเล็กทรอนิคส ์ ร้ำนแสงชัยอิเล็กทรอนิคส ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
11 ค่ำวัสดุ 6,000 6,000 เจำะจง ร้ำนฟ้ำใสบิวต้ี ร้ำนฟ้ำใสบิวต้ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
12 ค่ำกระดำษไข 6,420 6,420 เจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 
บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  

13 ค่ำวัสดุ 2,445 2,445 เจำะจง หจก.ธนำผลฮำร์ดแวร์ หจก.ธนำผลฮำร์ดแวร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
14 ค่ำวัสดุ 690 690 เจำะจง หจก.ธนำผลฮำร์ดแวร์ หจก.ธนำผลฮำร์ดแวร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
15 ค่ำป้ำยไวนิล 800 800  ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  



  

16 ค่ำสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด 2,000 2,000  ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
17 ค่ำป้ำยไวนิล 800 800  ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
18 ค่ำดอกไม้ 300 300  สมนึกดอกไม้ผำ้ สมนึกดอกไม้ผำ้ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
19 ค่ำวัสดุ 350 350  สปัน สปัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
20 ค่ำวัสดุ 3,550 3,550  Scout Shop Scout Shop ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
21 ค่ำวัสดุ 14,348 14,348  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
22 ค่ำวัสดุ 2,440 2,440  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
23 ค่ำวัสดุ 7,000 7,000  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
24 ค่ำวัสดุ 16,204 16,204  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
25 ค่ำวัสดุ 8,625 8,625  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
26 ค่ำวัสดุ 9,174 9,174  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
27 ค่ำวัสดุ 5,750 5,750  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
28 ค่ำจ้ำงท ำอำหำร 4,000 4,000  นำงสำวน้ ำทิพย์  ปฐมทอง นำงสำวน้ ำทิพย์  ปฐมทอง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
29 ค่ำจ้ำงท ำอำหำร 3,840 3,840  นำงสำวน้ ำทิพย์  ปฐมทอง นำงสำวน้ ำทิพย์  ปฐมทอง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
30 ค่ำวัสดุ 3,500 3,500  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
31 ค่ำวัสดุ 350 350  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
32 ค่ำจ้ำงแต่งหน้ำ 3,000 3,000  นำงสำวพัชรินทร์  แสงโพธิ ์ นำงสำวพัชรินทร์  แสงโพธิ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
33 ค่ำจ้ำงแต่งหน้ำ 3,000 3,000  นำงสำวพัชรินทร์  แสงโพธิ ์ นำงสำวพัชรินทร์  แสงโพธิ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
34 ค่ำวัสดุ 2,500 2,500  ประเสริฐ  ฤกษ์โสภ ี ประเสริฐ  ฤกษ์โสภ ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
35 ค่ำวัสดุ 96 96  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
36 ค่ำจ้ำงท ำอำหำร 19,200 19,200  นำงสำวน้ ำทิพย์  ปฐมทอง นำงสำวน้ ำทิพย์  ปฐมทอง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
37 ค่ำวิทยำกร 14,400 14,400  นำยศรคม  สิงห์ทอง,           

นส.ยุพำพร โครตพงษ์ 
นำยศรคม  สิงห์ทอง,           
นส.ยุพำพร โครตพงษ์ 

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
 

ค่ำป้ำยไวนิล 650 650  ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ร้ำนเพ่ือนศิลป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  

39 ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน ์ 15,750 15,750  นำยสุภกิจ  ด ำนิล นำยสุภกิจ  ด ำนิล ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
40 ค่ำวัสดุ 380 380  ร้ำน I-Box Computer ร้ำน I-Box Computer ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
41 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง(กุมภำพันธ์) 8,700 8,700  หจก.สลกบำตรบริกำร หจก.สลกบำตรบริกำร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
42 ค่ำวัสดุ 2440 2440  ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ร้ำนศุภษรเครื่องเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
43 ค่ำจ้ำงท ำอำหำร 3,760 3,760    ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  
44 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,809 1,809  ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร

เพื่อนครูเอกสำร 
ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 
เพื่อนครูเอกสำร 

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  

45 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,000 2,000  ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร
เพื่อนครูเอกสำร 

ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 
เพื่อนครูเอกสำร 

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ  


