
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน ธ.ค. ๖๒  

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่สัญญา 

๑. จ้างเหมาบริการยานพาหนะนำคณะ
ครูและนักเรียนร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย  

๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางวิลาวัณย์  นามวงศ์ ๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๖๑/๒๕๖๒ 

๒. เช่าที่พักสำหรับกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒  

๖,๖๕๐.๐๐ ๖,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์  ทองมั่ง ๖,๖๕๐.๐๐ ราคาต่ำสุด -/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน ม.ค. ๖๓  

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่สัญญา 

๑. จ้างเหมาเช่าบริการยานพาหนะรับ-
ส่ง ครูและนักเรียนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม 
เอวาด้า จังหวัดตราด  

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเล่ง  พวงพันธ์ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๕/ ๒๕๖๓ 

๒. จ้างเหมาเช่าบริการยานพาหนะรับ-
ส่ง ครูและนักเรียนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม 
เอวาด้า จังหวัดตราด  

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์ สุขกล่ำ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๖/ ๒๕๖๓ 

๓. จ้างเหมาบริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  

๗,๔๘๐.๐๐ ๗,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.ภิรมณ์ธร ลาคำ ๖,๖๕๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑๑/๒๕๖๓ 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน ก.พ. ๖๓  

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่สัญญา 

๑. จ้างเหมาบริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  

๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.ภิรมณ์ธร ลาคำ ๕,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑๑/ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน มี.ค. ๖๓  

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่สัญญา 

๑. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

๑,๐๕๙,๓๐๐.๐๐ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก หจก.ขวัญเมือง
ก่อสร้าง 2008 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑/ ๒๕๖๓ 

๒. ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ๔๔,๓๒๗.๐๐ 
 

๔๔,๓๒๗.๐๐ 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เพาเวอร์คอมพิวเตอร์
แอนด์อิเลคทรอนิคส์ 

๔๔,๓๒๗.๐๐ 
 

ราคาต่ำสุด -/๒๕๖๓ 

๓. ซื้อวัสดุการศึกษา  ๕๗,๘๘๐.๐๐ ๕๗,๘๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ฉัตรเพชรสเตชันนารี่ 

๕๗,๘๘๐.๐๐ ราคาต่ำสุด -/๒๕๖๓ 

๔. ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงและดูแล
อาคารสถานที่  

๔๓,๙๑๐.๐๐ ๔๓,๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาว ตามใจ  
จันทสิงห์ 

๔๓,๙๑๐.๐๐ ราคาต่ำสุด -/๒๕๖๓ 

๕. จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 
TOSHIBA ๑๘๑๐๐  

๘,๕๕๐.๐๐ ๘,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  เพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ ๘,๕๕๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑๘/๒๕๖๓ 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน เม.ย. ๖๓  

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่สัญญา 

๑. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
TOSHIBA ๑๘๑๐๐  

๖,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ ๖,๖๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๓/ ๒๕๖๓ 

๒.  ซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์  

๓๘,๘๙๐.๐๐ 
 

๓๘,๘๙๐.๐๐ 
 

เฉพาะเจาะจง นาย กิตติ จงเพ่ิมพร
วัฒนา 

๓๘,๘๙๐.๐๐ 
 

ราคาต่ำสุด ๔/๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน พ.ค. ๖๓  

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่สัญญา 

๑. จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงซุ้ม
พักผ่อน  

๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมปอง ธานี ๘,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑๙/ ๒๕๖๓ 

๒. จ้างเหมาบริการล้าง
เครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน  

๘,๗๐๐.๐๐ ๘,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วีรวรรณอิเล็กทริก ๘,๗๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๒๐/๒๕๖๓ 

๓. ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียน  

๑๑,๑๙๑.๐๐ ๑๑,๑๙๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง นาย กิตติ จงเพิ่มพร
วัฒนา 

๑๑,๑๙๑.๐๐ ราคาต่ำสุด ๕/ ๒๕๖๓ 

๔.  ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  

๒๔๑,๖๔๗.๐๐ ๒๔๑,๖๔๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ลานบ่าศึกษาภัณฑ์ 

๒๔๑,๖๔๗.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑/๒๕๖๓ 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน มิ.ย. ๖๓  

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่สัญญา 

๑. ซื้อพัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่  ๙,๓๖๕.๐๐ ๙,๓๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นาย กิตติ จงเพ่ิมพร
วัฒนา 

๙,๓๖๕.๐๐ ราคาต่ำสุด -/ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน ก.ค. ๖๓  

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่สัญญา 

- - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำเดือน ส.ค. ๖๓  

 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่สัญญา 

๑. ซื้อวัสดุการศึกษา  ๓๑,๒๐๒.๐๐ ๓๑,๒๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง เค พี บุ๊คเซ็นเตอร์ ๓๑,๒๐๒.๐๐ ราคาต่ำสุด ๘/๒๕๖๓ 
๒. จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาด

และเปลี่ยนไส้กรองน้ำโรงเรียน 
๗,๑๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  รักก้อน ๗,๑๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑๐/๒๕๖๓ 

๓. ซื้อไมโครโฟนไร้สาย  ๖,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วิทย์ซาวด์แอนด์ไลท์ ๖,๖๐๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑๑/๒๕๖๓ 
๔. ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

โรงเรียน  
๘,๘๖๐.๐๐ ๘,๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นาย กิตติ จงเพ่ิมพร

วัฒนา 
๘,๘๖๐.๐๐ ราคาต่ำสุด ๑๒/๒๕๖๓ 

 

 


