
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

25,180.00 25,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จำกัด 

บริษัท แอดไวซ์ ไอที 
อินฟินิท จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

621114124387 30/10/2562  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างพิมพ์ป้ายจำนวน 1 งาน 
(8 รายการ) โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

14,350.00 14,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีโสธร อาร์ต ร้านศรีโสธร อาร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

621114146060 11/11/2562 

2 ซ้ืออุปกรณ์และชุดเครื่องเสียง 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

29,244.40 29,244.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส จำกัด 

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์
แอนด์เซอร์วิส จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

621214073870 12/11/2562 

3 ซ้ือวัสดุสำหรับงานซ่อมบำรุง
ทั่วไป จำนวน 1  ชุด (56 
รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

29,452.00 29,452.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาลฮาร์ดแวร ์ ร้านเจริญไพศาล
ฮาร์ดแวร ์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

621114182864 13/11/2562 

4 ซ้ือผงหมึกเติมเครื่องถ่าย
เอกสาร cannon รุ่น 
IR3300/3225 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.อี.โอ. เบสโปรดักส ์ ร้าน ซี.อี.โอ. เบสโปร
ดักส์ 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

621114322966 15/11/2562 

5 จ้างเหมารถบัสพัดลมพร้อม
พนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สวุิทย ์จูเจริญ นาย สวุิทย ์จูเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

621114330169 20/11/2562 

6 จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ
นักเรียน จำนวน 680 คน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักประเมิน
สุขโภชนาการนักเรียน 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
สำนักประเมินสุข
โภชนาการนักเรียน 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630114151268 20/11/2562 

7 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัด
บอรด์ประชาสัมพันธ์งานแนะ
แนว จำนวน 1 ชุด โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  ทองดี นายมานพ  ทองดี มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

621114321274 22/11/2562 



ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

8 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง
กรองน้ำ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วิทยาวอเตอร์ซิสเต็ม ร้าน วิทยาวอเตอร์ซิส
เต็ม 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

621214063494 29/11/2562 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ้ือกระดาษ 1 ชุด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชนะพันธ ์ ร้าน ช.ชนะพันธ ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

621214225251 16/12/2562  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนได้รับทุน
ยากจนกรณีพิเศษ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพยอม สมศักดิ ์ นางพยอม สมศักดิ ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630214368497 20/01/2563 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 29 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ้ือวัสดุสำหรับงานซ่อมบำรุง
ทั่วไป ตามรายละเอียดแนบ
ท้าย จำนวน 61 รายการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

22,676.00 22,676.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล ฮาร์ดแวร ์
 

ร้านเจริญไพศาล 
ฮาร์ดแวร ์
 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630214401405 27/02/2563 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถงึวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างพิมพ์วารสารโรงเรียน โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลการพิมพ ์ ร้านชุมพลการพิมพ ์  630514022140 02/03/2563 

2 ซ้ืออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

56,690.00 56,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทราทิตย ์ศึกษาภัณฑ์ 
จำกัด 

บริษัท จันทราทิตย ์
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630314124837 06/03/2563 

3 ซ้ือไม้สำหรับซ่อมบำรุงโต๊ะ
เก้าอี้นักเรียน จำนวน 5 
รายการ (1ชุด) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

44,715.30 44,715.30 เฉพาะเจาะจง บริษัทซ้ิมย่งหลี ทิมเบอร์ กรุ๊ป 
จำกัด 

บริษัทซ้ิมย่งหลี ทิม
เบอร์ กรุ๊ป จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630314464689 10/03/2563 

4 จ้างพิมพ์คู่มือนักเรียน
ประจำปกีารศึกษา 2563 โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง 

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สง่าการพิมพ์ จำกัด บริษัท สง่าการพิมพ์ 
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630314201398 13/03/2563 

5 ซ้ือเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ 
จำนวน 100 ตัว โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน simple Furniture ร้าน simple 
Furniture 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630314255295 17/03/2563 

          
          
          
          
          
          
          
          



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ้ือThermometer วัดไข้ 
จำนวน 1 เครื่อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง เม็ดยาเฮ้าส์ เม็ดยาเฮ้าส์ เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630414043893 01/04/2563 

2 ซ้ือจัดซ้ือหนังสือเรียนด้วยวธิี
คัดเลือก โดยวธิีคัดเลือก 

588,034.00 588,034.00 คัดเลือก 1. บริษัทบุ๊คสโตร์ จำกัด  
2. บริษัท จันทราทิตย ์จำกัด   
3. บางปะกงเครื่องเขียน 

บางปะกงเครื่องเขียน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630501002507 07/04/2563 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ้ือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
แคนนอน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.อี.โอ. เบสโปรดักส ์ ร้าน ซี.อี.โอ. เบสโปร
ดักส์ 

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630614007708 25/05/2563 

2 ซ้ืออุปกรณ์สำหรับติดต้ังอ่าง
ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คาร์เพนเตอร์ ร้าน คาร์เพนเตอร์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630614021544 25/05/2563 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถงึวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ้ือวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุง
ทั่วไป จำนวน 111 รายการ 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

54,365.00 54,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล ฮาร์ดแวร ์ ร้านเจริญไพศาล 
ฮาร์ดแวร ์

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630614162053 08/06/2563 

2 จ้างทำป้ายไวนิล 1 งาน 
จำนวน 8 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

7,630.00 7,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีโสธร อาร์ต ร้านศรีโสธร อาร์ต เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630614172823 08/06/2563 

3 ซ้ือหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 
จำนวน 12 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

30,205.00 30,205.00 เฉพาะเจาะจง นาย ชานนท์ เกิดคล้าย นาย ชานนท์ เกิดคล้าย เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630614175255 10/06/2563 

4 ประกวดราคาจ้างโครงการ
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ภายใน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
ด้วยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

950,000.00 950,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

1. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
2. บริษัท ทริพเพิล ที  อินดัส            
เทรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ส่วนบริการลูกค้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630605000358 11/06/2563 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ้ือจ้างติดต้ังและซ่อมแซม
กระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

74,610.00 74,610.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภิณ ระติกุล นางโสภิณ ระติกุล เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630714199029 01/07/2563 

2 ซ้ือหนังสือเรียนจำนวน 1 ชุด 
(35 รายการ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บางปะกงเครื่องเขียน บางปะกงเครื่องเขียน มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630614388459 01/07/2563 

3 ซ้ือโต๊ะเก้าอี ้สำหรับปรับปรุง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

26,300.00 26,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพอร์เฟค ดีไซด ์ ร้าน เพอร์เฟค ดีไซด์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630714082526 03/07/2563 

4 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
สำหรับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

17,201.00 17,201.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จำกัด บริษัท ทีชเทค จำกัด เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630714127201 10/07/2563 

5 ซ้ือเครื่องส่งสัญญาณเสียงบอก
เวลา โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น 
ซิสเต็มจำกัด 

บริษัทปทุมดีไซน์ คอม
มิวนิเคชั่น ซิสเต็มจำกัด 

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630714277901 14/07/2563 

6 ซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 
รายการ (1ชุด) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

47,850.00 47,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทราทิตย ์ศึกษาภัณฑ์ 
จำกัด 

บริษัท จันทราทิตย ์
ศึกษาภัณฑ์ จำกัด 

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630714273302 16/07/2563 

7 ซ้ือเครื่องปรับอากาศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโพธิ์แอร ์ ร้านบ้านโพธิ์แอร ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630714247281 17/07/2563 

8 จ้างปูพรมห้องคอมพวิเตอร์ 1 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

23,940.00 23,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพอร์เฟค ดีไซด์ ร้าน เพอร์เฟค ดีไซด์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630714347953 20/07/2563 



ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

9 จ้างต่อเติมอาคาร
ประชาสัมพันธ ์โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  มานะวะ นายสมทรง  มานะวะ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

630814100558 20/07/2563 

          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างล้างและปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโพธิ์แอร ์ ร้านบ้านโพธิ์แอร ์ เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630814236608 03/08/2563 

2 ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ 
จำนวน 23 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

28,600.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนเอส. สมาร์ทเทค ซิส
เต็ม 

ห้างหุ้นส่วนเอส. 
สมาร์ทเทค ซิสเต็ม 

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630814446326 19/08/2563 

3 ซ้ือชุดอุปกรณ์ Kidbright 
จำนวน 5 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

19,019.25 19,019.25 เฉพาะเจาะจง บริษัทกราวิเทคไทย (ไทยแลนด์)
จำกัด 

บริษัทกราวิเทคไทย 
(ไทยแลนด์)จำกัด 

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630814446805 19/08/2563 

4 ซ้ือหนังสือระเบียนสะสม แบบ
เล่ม (สีเขียว/16 หน้า) จำนวน 
300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ชมรมบัณฑิตแนะแนว ชมรมบัณฑิตแนะแนว เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630914083436 20/08/2563 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ้ือหนังสืออ่านเพิ่มเติมจำนวน 
39 รายการ (1ชุด) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

10,162.20 10,162.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด บริษัท สถาพรบุ๊คส์ 
จำกัด 

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630914128805 03/09/2563 

2 จ้างพิมพ์ป้ายนิเทศอาเซียน 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพลัส ไซน์เทคกรุ๊ป 
จำกัด 

บริษัท เอพลัส ไซน์เทค
กรุ๊ป จำกัด 

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630914200509 08/09/2563 

3 จ้างเปลี่ยนยางรถตู้โรงเรียน 
ทะเบียน นข-4421 
ฉะเชิงเทรา โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 

16,415.00 16,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยางฉะเชิงเทรา จำกัด บริษัท บุญยาง
ฉะเชิงเทรา จำกัด 

เป็นราคาท่ีอยู่ในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบและ
ราคากลาง 

630914285540 14/09/2563 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 


