
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน มี.ค ๖๒ 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สัญญา 

๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑,๐๙๘,๔๐๐.๐๐ ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ 
 

คัดเลือก บริษัท ย่งเส็ง 
ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จำกัด 

๗๗๕,๐๐๐.๐๐ 
 

ราคาต่ำสุด ๓/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน เม.ย ๖๒ 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สัญญา 

๑. จ้างเหมาบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตประจำเดือนเมษายน 
๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒  

๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) 

๑๒,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑/๒๕๖๒ 

๒. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว
มาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากไม่ตอก
เข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๗๒๓,๔๐๐.๐๐ ๕๐๗,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก หจก.ขวัญเมือง
ก่อสร้าง ๒๐๐๘ 

๕๐๗,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๔/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สัญญา 

๑. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง
ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

๕๐๖,๒๐๐.๐๐ ๔๓๐,๒๘๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ฮีโร่ เซฟ จำกัด ๔๓๐,๒๘๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๕/๒๕๖๒ 

๒. ซื้อหนังสือเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ 
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  

๑๘,๓๖๒.๐๐ ๑๘,๓๖๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาน
บ่าศึกษาภัณฑ์ 

๑๘,๓๖๒.๐๐ ราคาต่ำสุด -/๒๕๖๒ 

๓.   ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  

๑๕๓,๘๖๐.๐๐ ๑๕๓,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาน
บ่าศึกษาภัณฑ์ 

๑๕๓,๘๖๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๒๓/๒๕๖๒ 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน มิ.ย. ๖๒ 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สัญญา 

๑. ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๖,๔๕๕.๐๐ ๖,๔๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เกียรติพานิช ๖,๔๕๕.๐๐ ราคาต่ำสุด -/๒๕๖๒ 
๒. ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๑๘,๘๗๕.๐๐ ๑๘,๘๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เกียรติพานิช ๑๘,๘๗๕.๐๐ ราคาต่ำสุด -/๒๕๖๒ 
๓. ซื้อวัสดุและยาในงานอนามัย ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสันต์เภสัช  ๕,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๓๗/๒๕๖๒ 
๔. จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ทำน้ำเย็น ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายไสว พรมโสม ๘,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๓๘/๒๕๖๒ 
๕. จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  หาหาญ ๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๓๑/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน ส.ค. ๖๒ 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สัญญา 

๑.  เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง  
 

๑๗,๙๐๐.๐๐ 
 

๑๗,๙๐๐.๐๐ 
 

เฉพาะเจาะจง น.ส. พิศมัย เทืองน้อย ๑๗,๙๐๐.๐๐ 
 

ราคาต่ำสุด ๔๒/๒๕๖๒ 

๒. เช่าเหมารถขนส่งไม่ประจำทาง  ๕๓,๗๐๐.๐๐ ๕๓,๗๐๐.๐๐ 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี. หล่มสัก 
จำกัด 

๕๓,๗๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๔๑/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน ก.ย. ๖๒ 

 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่สัญญา 

๑. จ้างทำป้ายสแตนเลสโลโก้ ภปร.
พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๘,๐๐๐.๐๐ 
 

๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ร้านอุดมสุข ๘,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๔๕/๒๕๖๒ 

 


