
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลงซื้อ/
จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อกล้องและ

อุปกรณ์
ประกอบ 

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก คาเม
ร่า คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด(มหาชน) 

62,250.00 62,250.00 บริษัท บิ๊ก คาเม
ร่า คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด(มหาชน) 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน

งบประมาณ 

1/2565 15/10/2565 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลงซื้อ/
จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อไม้กวาด 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  

มานะวะ 
8,390.00 8,390.00 นายสมทรง  

มานะวะ 
ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

2/2565 01/11/2565 

2 จ้างเปลี่ยนถัง
น้ าประปา ซ่อม
ซ่อมห้องน้ า
นักเรียนชาย 

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ  สิ้น
ศร ี

45,000.00 45,000.00 นายศราวุฒิ  สิ้น
ศร ี

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

1/2565 05/11/2564 

3 จ้างซ่อมบ ารุง
รถกระบะ  
บ3636 
ฉะเชิงเทรา 

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร์. 
คอนซัลแตนท์
จ ากัด 

5,600.00 5,600.00 บริษัท ดีอาร์. 
คอนซัลแตนท์
จ ากัด 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

2/2565 08/11/2565 

4 ซื้อ
คอมพิวเตอร์  
(งานห้องสมุด) 

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  แสง
มงคล 

26,000.00 26,000.00 นายปรีชา  แสง
มงคล 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

3/2565 29/11/2565 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลงซื้อ/
จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ปรับปรุง

ซ่อมแซม
อาคารธรรม
เสนาน ี

398,500.00 398,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  
มานะวะ 

398,500.00 398,500.00 นายสมทรง  
มานะวะ 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

6/2565 21/12/2565 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลงซื้อ/
จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อหนังสือ

ระเบียนสะสม 
6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ชมรมบัณฑิต

แนะแนว 
6,000.00 6,000.00 ชมรมบัณฑิต

แนะแนว 
ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

5/2565 17/01/2565 

2 ซื้อชุดตรวจ 
ATK 

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟา
มาซี (2018) 
จ ากัด 

50,000.00 50,000.00 บริษัท สยามฟา
มาซี (2018) 
จ ากัด 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

6/2565 25/01/2565 

3 ซื้อกระดาษ 
A4 

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรซ์เป
เปอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 

10,700.00 10,700.00 บริษัท ไรซ์เป
เปอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

7/2565 25/01/2565 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลงซื้อ/
จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อเหล็ก 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเทพ

ราชค้าไม้ จ ากัด 
12,000.00 12,000.00 บริษัท เฮเทพ

ราชค้าไม้ จ ากัด 
ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

8/2565 02/02/2565 

2 จ้างต่อเติมห้อง
ประชุมธรรม
เสนาน ี

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  
มานะวะ 

14,000.00 14,000.00 นายสมทรง  
มานะวะ 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

7/2565 28/02/2565 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง 

วงเงินท่ีซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง
ซื้อ/จ้าง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 ซื้อหมึกเครื่อง

ถ่ายเอกสาร 
(วิชาการ) 

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

7,490.00 7,490.00 ร้าน ซี.อี.โอ. 
เบสโปรดักส ์

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

9/2565 08/03/2565 

2 ซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

161,940.00 161,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์
มอล จ ากัด 

161,940.00 161,940.00 บริษัท เบสท์
มอล จ ากัด 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

10/2565 21/03/2565 

3 ซื้อวัสดุส าหรับ
ซ่อมบ ารุงท่ัวไป 

18,569.00 18,569.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญ
ไพศาล 
ฮาร์ดแวร ์

18,569.00 18,569.00 ร้านเจริญ
ไพศาล 
ฮาร์ดแวร ์

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

11/2565 21/03/2565 

4 ซื้อหนังสือเรียน 
ตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี 
ประจ าปี
การศึกษา 2565 

714,000.00 1,002,876.00 คัดเลือก บริษัทบุ๊คสโตร์ 
จ ากัด 

714,000.00 714,000.00 บริษัทบุ๊คสโตร์ 
จ ากัด 

พัสดุที่จะซื้อมี
คุณสมบัติเฉพาะ
จ าเป็นต้อง
ก าหนดรุ่น ยี่ห้อ 

1/2565 21/03/2565 

5 ซื้อสายไฟ+เซอร์
กิต 

9,523.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเบสท์
มอล จ ากัด 

9,523.00 9,523.00 บริษัทเบสท์
มอล จ ากัด 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

12/2565 23/03/2565 

6 จ้างซ่อมท าความ
สะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

24,950.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโพธิ์
แอร์ 

24,950.00 24,950.00 ร้านบ้านโพธิ์
แอร์ 

ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

8/2565 24/03/2565 

            
            
            



 


