ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ที่
รายการ
1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
2 จ้างเหมาติดตั้งและซ่อมบารุงผ้าม่านห้องเรียน
3 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสานักงานกีฬาและลูกเสือ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
นายกฤษฎาวุธ ดวงอินทร์
นายณัฐวุฒิ บุญเรือง
บริษัท เอส.เอส.พี.สุรินทร์ซีเมนต์
เพ้นท์ จากัด
จ้างเหมาทาชั้นวางรองเท้าและชั้นวางหนังสือ
นายพงศ์ภรณ์ คาปัญญา
จ้างเหมาเทปูนพื้นที่ขยายโรงอาหาร
นายพงษ์ศักดิ์ ขุนจันทึก
จ้างเหมาบริหารกาจัดปลวก
บริษัท เอส.เค.เพรสคอนโทรล
จากัด
จ้างเหมาปรับปรุงร่องน้า บริเวณหลังโรงอาหาร
นายณัฐวุฒิ พัฒนคร้าย
จ้างเหมาปรับปรุงห้องการเงินพัสดุ
นายสมเกียรติ์ ปั้นช้าง
จ้างเหมาปูกระเบื้องบันไดตึก อบจ.
นายสมเกียรติ์ ปั้นช้าง
จ้างเหมารถบัส
นายกิตติศักดิ์ พัดปุย
จ้างเหมารถบัส
นายกิตติศักดิ์ พัดปุย
จ้างเหมารถบัส
นายกิตติศักดิ์ พัดปุย
จ้างเหมารถบัส
นายกิตติศักดิ์ พัดปุย
จ้างเหมาล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติม นายเดวิทย์ ภูบัวเงิน
น้ายา
ซื้อโต๊ะทางานและตู้เก็บเอกสาร
บ.มาร์เก็ตสวอป จากัด
จ้างเหมาชุดอุปกรณ์มายากลและชุดนักแสดง
นางละมุน ทองสา
จ้างเหมารถบัส
นายกิตติศักดิ์ พัดปุย
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
นายธวัช โพธิ์งาม
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
นายชัยวิชิต ทัศศิริ
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
หจก.ศรีศักดา แทร เวล
จ้างเหมารถบัส
นายกิตติศักดิ์ พัดปุย
จ้างเหมารถบัส
นายกิตติศักดิ์ พัดปุย
จ้างเหมารถบัส
นายกิตติศักดิ์ พัดปุย
จ้างเคลื่อนย้ายตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง
ร้าน ส.พาณิชย์

วงเงิน
16,800.00
6,800.00
491,887.56
6,900.00
52,800.00
56,710.00
5,500.00
30,000.00
48,300.00
5,800.00
10,500.00
9,000.00
5,400.00
46,550.00
26,800.00
12,000.00
17,500.00
16,000.00
62,000.00
12,000.00
9,000.00
12,000.00
27,500.00
7,500.00

ที่
25
26
27
28
29
30

รายการ
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
จ้างเหมารถตู้
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า
ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ซื้อกระดาษาถ่ายเอกสาร A4

31 ซื้อกระดาษปอนด์โรเนียว A4
32 ซื้อกระดาษปอนด์โรเนียว A4
33
34
35
36
37
38
39

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
ซื้อเลเซอร์อะคิลิก
ซื้อชุดโซฟาไม้สัก
ซื้อชุดอุปกรณ์คีตะมวยไทย
ซื้อเครื่องดับเพลิง

40
41
42
43

ซื้อโต๊ะ
ซื้อโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร
ซื้อโต๊ะห้องประชุม
ซื้อโทรทัศน์

44 ซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาด
45 ซือ้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค
46 ซือ้ ประกันภัยอุบัติเหตุของนักเรียน
47 ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร
48 ซือ้ หมึกมาสเตอร์ดูโปร
49 ซื้อไม้กวาดอ่อนและไม้กวาดทางมะพร้าว

ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
นายเดวิทย์ ภูบัวเงิน
นายกฤษฎาวุธ ดวงอินทร์
นายสุเชา บัวแช่ม
ร้านสมทรง ลาดไท
ร้านเดวิทย์แอร์ เซอร์วิส
บริษัทมิลเลนเนี่ยม โอ.เอ.2000
จากัด
บริษัทมิลเลนเนี่ยม โอ.เอ.2000
จากัด
บริษัทมิลเลนเนี่ยม โอ.เอ.2000
จากัด
บริษัทเอ็นทีพี จากัด
ร้านเดวิทย์แอร์ เซอร์วิส
ร้าน COLOR PRINT
ร้านศรีสืบวงษ์โฆษณา
ร้านเพิ่มพูน เฟอร์นิเจอร์
ร้าน NK SPORT
บริษัท เอส.วี.เอส.เซล แอนด์
เซอร์วิส จากัด
นายชาญชัย เงื่อนพิมาย
นายชาญชัย เงื่อนพิมาย
นายชาญชัย เงื่อนพิมาย
บริษัท ไอที สมาร์ท เน็ตเวิร์ค
จากัด
บริษัทไอเดีย คลีน จากัด
บริษัทเอ็นทีพี จากัด
บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จากัด
(มหาชน)
ร้านวิไลพาณิชย์
บริษัทมิลเลนเนี่ยม โอ.เอ.2000
จากัด
ร้านกมลพาณิชย์

วงเงิน
6,000.00
12,500.00
6,000.00
13,375.00
493,000.00
54,000.00
7,900.00
15,800.00
93,625.00
72,000.00
15,950.00
16,218.00
45,000.00
12,700.00
30,816.00
44,800.00
50,000.00
22,000.00
352,030.00
99,353.00
46,994.40
284,100.00
6,000.00
23,200.00
14,600.00

ที่
50
51
52
53
54
55

รายการ

ซื้อไมโครโฟน
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
ซื้อไม้กวาดอ่อนและไม้กวาดทางมะพร้าว
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
ซื้อสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
(ปพ.6)
56 ซื้อหนังสือเสริม
57 ซื้อหมึก Brother
58 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร
59 ซื้อหมึกมาสเตอร์ดูโปร
60 ซื้ออาหารกลางวันเพิ่มเติม

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาด
ซื้อถุงขยะสีดาและไม้กรีดน้า
ซื้อถุงขยะสีดา
ซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย
ซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
จ้างเหมาซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
จ้างเหมาเดินระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
จ้างเหมาเดินระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
จ้างเหมาซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์นาเข้าอาคาร
เรียน
จ้างเหมาเดินไฟฟ้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียน
อาคาร สพฐ.

ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
บริษัทไอที สมาร์ท เน็ตเวิร์ค จากัด
ร้านวิไลพาณิชย์
ร้านกมลพาณิชย์
ร้านอัมพร
ร้านวิไลพาณิชย์
ร้านจิราการพิมพ์

วงเงิน
29,532.00
71,770.00
14,600.00
109,916.00
161,300.00
17,120.00

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จากัด
ร้านวิไลพาณิชย์
บริษัท มิลเลนเนี่ยม โอ.เอ. 2000
จากัด
บริษัท มิลเลนเนี่ยม โอ.เอ. 2000
จากัด
นายเกียรติศักดิ์ อุตรพงษ์
นายบรรจง สระแก้ว
นางสาวสุภาวดี นุชเกษม
นางอุไร นิลอ่อน
ร้านจารุนันท์วัสดุก่อสร้าง
บริษัทไอเดียคลีน จากัด
บริษัทไอเดียคลีน จากัด
ร้านวิไลพาณิชย์

20,000.00
27,150.00
54,000.00

ร้านวิไลพาณิชย์
นายเฉลิมสิทธิ์ แย้มขวัญ
บริษัทไอที สมาร์ท เน็ตเวิร์ค จากัด
นายเฉลิมสิทธิ์ แย้มขวัญ
นายเฉลิมสิทธิ์ แย้มขวัญ
บริษัทบีเนเจอร์ทีม จากัด
นายนพรัตน์ วัฒนกูล

31,030.00
149,360.00

27,145.90
28,060.00
28,200.00
5,000.00
12,500.00
90,000.00
330,202.00
339,695.00
90,000.00
70,000.00
65,038.00

ที่
72
73
74
75
76
77
78

รายการ
ซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อตู้เก็บเครื่องดนตรีและเหล็กดัดห้องดนตรี
จัดซื้อชั้นเก็บเครื่องดนตรีไทย
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ
ซื้อเก้าอี้โรงอาหาร
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมชั้นวางของที่เก็บหนังสือ
จ้างเหมาปรับปรุงห้องสตูดิโอ

79 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมประถมบงกช
80 จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องเรียน และปิดช่องลม
81 จ้างเหมาทาทางเท้าหน้าอาคารเรียนพร้อมพื้นที่ปลูก
ต้นไม้
82 จ้างเหมาทาท่อพักระบายน้า และเทคอนกรีตหน้าอาคาร
83 จ้างเหมาทาเก้าอี้ม้านั่งยาวโรงอาหาร
84 จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าสาหรับเครื่องปรับอากาศ
85 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้าอาคารเรียน
86 จ้างเหมาขยายห้องอาเซียนเป็นห้องธุรการใหม่
87 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
88 จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ
89 จ้างเหมาทาสีห้องคอมพิวเตอร์
90 จ้างเหมาทาห้องน้าอาคาร สพฐ.
91 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมประถมบงกช
92 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในการซ่อมบารุง
94 ซือ้ วัสดุและครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์
95 จ้างเหมาเดินระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
96 จ้างเหมาติดตั้งระบบ LAN เครือข่ายและระบบไฟฟ้า

ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
บริษัทไอที สมาร์ท เน็ตเวิร์ค
นายวุฒิชัย บงแก้ว
นายวุฒิชัย บงแก้ว
นายเฉลิมสิทธิ์ แย้มขวัญยืน
นายวุฒิชัย บงแก้ว
นายสาเริง พาขุนทด
บริษัทแอ๊ดว๊านซ์ เทคโนโลยี แอนด์
อินสทรูเม้นท์
นายสาเริง พาขุนทด
นายณัฐวุฒิ พัฒนคร้าย
บริษัท บีเนเจอร์ทีม จากัด

วงเงิน
268,891.00
65,200.00
23,200.00
215,000.00
312,000.00
8,000.00
181,900.00

บริษัท บีเนเจอร์ทีม จากัด
นายวุฒิชัย บงแก้ว
นายนพรัตน์ วัฒนะกูล
นายปิยะพงษ์ ปุละโก
นายณัฐวุฒิ พัฒนคร้าย
นายไพศาล เดชนาดี
นายไพศาล เดชนาดี
นายสมเกียรติ์ ปั้นช้าง
บริษัทบีเนเจอร์ทีม จากัด
นายสาเริง พาขุนทด
บริษัท ไอที สมาร์ท เน็ตเวิร์ค
จากัด
ร้านเอสพี คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
บริษัท ไอที สมาร์ท เน็ตเวิร์ค
จากัด
บริษัท ไอที สมาร์ท เน็ตเวิร์ค
จากัด
ร้านเอสพี คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

359,535.00
312,000.00
30,000.00
475,000.00
83,500.00
19,870.00
27,360.00
20,400.00
480,000.00
447,000.00
487,117.50

297,050.00
42,000.00
288,000.00

6,030.00
99,670.50
330,202.00
416,250.00

