
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน  เมษายน – มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
หน่วยงาน 

1 ค่าจ้างก่อสร้างบ้านพักครู  
8 ครอบครัว งวดที่ 1 
โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
 ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

328,600.00  328,600.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท แอปเปิล เอ็กเปอร์ต 
คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี 
จ ากัด 
ราคา 328,600.0 บาท 

บริษัท แอปเปิล เอ็กเปอร์ต 
คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี 
จ ากัด 
ราคา 328,600.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 7/2564 

ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
ราชประชาสมาสัย  

ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2 ค่าจ้างก่อสร้างบ้านพักครู  
8 ครอบครัว งวดที่ 3 
โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
 ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

369,300.00  369,300.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น 
เพ็นท์ 
ราคา 369,300.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น 
เพ็นท์ 
ราคา 369,300.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 12/2563 

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

โรงเรียน 
ราชประชาสมาสัย  

ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3 ค่าจ้างก่อสร้างบ้านพักครู  
8 ครอบครัว งวดที่ 4 
โรงเรียนราชประชาสมาสัย  
ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

369,300.00  369,300.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น 
เพ็นท์ 
ราคา 369,300.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอ็น 
เพ็นท์ 
ราคา 369,300.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 12/2563 

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

โรงเรียน 
ราชประชาสมาสัย  

ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4 ค่าจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ
แฟรต 8 ครอบครัว งวดที่ 8 
โรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

700,000.00  700,000.00  วิธีประกวดราคา
อิเล้กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท บิลด์ อัพ เลเวล 
จ ากัด 
ราคา 700,000.00 บาท 

บริษัท บิลด์ อัพ เลเวล 
จ ากัด 
ราคา 700,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 1/2563 

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 

โรงเรียน 
บดินทรเดชา  

(สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ 

5 ค่าจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน
หญิง 6/49 จ านวน 3 หลัง 
งวดที่ 2 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

801,820.80  801,820.80  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท รัตนะ 5 ก่อสร้าง 
จ ากัด 
ราคา 801,820.80 บาท 

บริษัท รัตนะ 5 ก่อสร้าง 
จ ากัด 
ราคา 801,820.80 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 1/2564 

ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
พูลเจริญวิทยาคม 

6 ค่าจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 
6/49 งวดที่ 2 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

322,800.00  322,800.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท นวธรโยธา จ ากัด 
ราคา 322,800.00 บาท 

บริษัท นวธรโยธา จ ากัด 
ราคา 322,800.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง  
เลขที่ 1/2564 

ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ 
7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียน  
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
 
 

1,559,900.00  1,559,900.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท นาคาธนาทรัพย์ 
จ ากัด 
ราคา 1,559,900.00บาท 

บริษัท นาคาธนาทรัพย์ 
จ ากัด 
ราคา 1,559,900.00บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 5/2564 

ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 

โรงเรียน  
วิสุทธิกษัตรี 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายงานข้อมูล  เดือน  เมษายน – มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อจ้าง 

(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรอืจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
หน่วยงาน 

8 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน  
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

830,000.00  830,000.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท 5เค พาณิชย์ จ ากัด 
ราคา 830,000.00 บาท 

บริษัท 5เค พาณิชย์ จ ากัด 
ราคา 830,000.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 4/2564 

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

9 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 

451,732.84  451,732.84  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงคาไกร
สวัสด์ิ 
ราคา 451,732.84 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงคาไกร
สวัสด์ิ 
ราคา 451,732.84 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 87/2564 

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 

โรงเรียน 
บางบ่อวิทยาคม 

10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน งวด 2 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

263,364.00  263,364.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท ทีอาร์ดี คอน
สตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด 
ราคา 263,364.00 บาท 

บริษัท ทีอาร์ดี คอน
สตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด 
ราคา 263,364.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 2/2564 

ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 
 เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ 
11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียน และก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ 
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 

1,175,800.00  1,175,800.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท ไทยเกิด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด 
ราคา 1,175,800.00 
บาท 

บริษัท ไทยเกิด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด 
ราคา 1,175,800.00 
บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 01/2564 

ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

โรงเรียน 
เปร็งวิสุทธาธิบดี 

12 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โครงการห้องเรียนดนตรี 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

1,488,800.00  1,488,800.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท เดอะแกรนดิโอโซ่มิว
สิค จ ากัด 
ราคา 1,488,800.00 
บาท 

บริษัท เดอะแกรนดิโอโซ่ 
มิวสิค จ ากัด 
ราคา 1,488,800.00 
บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 16/2564 

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 

โรงเรียน 
ราชวินิตบางแก้ว 

13 ค่าก่อสร้าง 
ปรับปรุงพื้นโพลียูรีเทน 
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์
ประดิษฐ์ 

1,180,000.00  1,180,000.00  วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
ราคา 1,180,000.00 
บาท 

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด 
ราคา 1,180,000.00 
บาท 

วงเงินงบประมาณ
สอดคล้องกับระเบียบ

ฯ 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 1/2564 

ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

โรงเรียน 
มัธยมวัดศรีจันทร์

ประดิษฐ์ 

รวม                                                (เก้าล้านแปดแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบส่ีสตางค์)  9,841,417.64  บาท 

 
 
 
 
 
 


