
วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี ของสัญญา

(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 92,600.00           92,600.00       วิธีประกวดราคา บริษัท นวธรโยธา จ ากัด บริษัท นวธรโยธา จ ากัด วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

ประกอบและส่ิงก่อสร้าง รายการปู อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 92,600.00 บาท ราคา 92,600.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 2/2565

กระเบ้ืองห้องคหกรรม (e-bidding) การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 

งบประมาณจัดสรร 92,600.00 บาท

2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 255,300.00         255,300.00      วิธีประกวดราคา ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประกอบและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณจัดสรร 255,300.00 บาท (e-bidding)

3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 735,400.00         735,400.00      วิธีประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านโป่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านโป่ง วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ เพ้นท์ส เพ้นท์ส สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 38/2565

งบประมาณจัดสรร 1,158,100.00 บาท (e-bidding) ราคา 735,400.00 บาท ราคา 735,400.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2565

4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 498,000.00 498,000.00 วิธีประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ ป้ันสุวรรณการโยธา ป้ันสุวรรณการโยธา สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 002/2565

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หลังท่ี 3 (e-bidding) ราคา 498,000.00 บาท ราคา 498,000.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี -24 มกราคม 2565

งบประมาณจัดสรร 498,000.00 บาท

5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 442,700.00         442,700.00 วิธีประกวดราคา บริษัท พรพระนคร2565 บริษัท พรพระนคร2565 วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 69/2565

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (e-bidding) ราคา 442,700.00 บาท ราคา 442,700.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี  2 ธันวาคม 2564

งบประมาณจัดสรร 442,700.00 บาท

6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 545,500.00 545,500.00 วิธีประกวดราคา บริษัท เอสที ศรีราชา บริษัท เอสที ศรีราชา วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนวัดทรงธรรม

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 5/2565

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (e-bidding) ราคา 545,500.00 บาท ราคา 545,500.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2565

งบประมาณจัดสรร 643,800.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม 2564- มิถุนายน 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี ของสัญญา

(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร 1,198,856.00       1,198,856.00   วิธีประกวดราคา บริษัท แอปเปิล เอ็กเปอร์ต บริษัท แอปเปิล เอ็กเปอร์ต วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน อิเล็กทรอนิกส์ คอนสตรัคช่ัน เทคโนโสยี จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน เทคโนโสยี จ ำกัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 1/2565

งานร้ือถอน อาคารแบบ 306 ล. (e-bidding) รำคำ 1,198,856.00 บำท รำคำ 1,198,856.00 บำท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2565

งบประมาณจัดสรร 1,942,500.00บาท

8 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 104,300,000.00 104,300,000.00 วิธีประกวดราคา บริษัท สมบัติ ไพบูลย์ บริษัท สมบัติ ไพบูลย์ วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

พิเศษ จ านวน 1 หลัง จ านวน 25 งวด อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม จ ากัด วิศวกรรม จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 1/2564 สวนกุหลาบวิทยาลัย

เบิกจ่ายถึงงวดท่ี 11 (e-bidding) ราคา 104,300,000.00 บาท ราคา 104,300,000.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 08/01/62 สมุทรปราการ

งบประมาณจัดสรร 126,426,600.00 บาท

9 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 34,730,000.00     34,730,000.00  วิธีประกวดราคา บริษัท พี-แอดวานซ์ บริษัท พี-แอดวานซ์ วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

พิเศษ จ านวน 1 หลัง จ านวน14 งวด อิเล็กทรอนิกส์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 03/2564 

เบิกจ่ายถึงงวดท่ี 8 (e-bidding) ราคา 34,730,000.00 บาท ราคา 34,730,000.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 26 เมษายน 2565

งบประมาณจัดสรร 34,730,000.00บาท

10 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 2,685,000.00 2,685,000.00 วิธีประกวดราคา หจก.พิเชษฐคอนสตรัคช่ัน หจก.พิเชษฐคอนสตรัคช่ัน วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

ค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ 2007 2007 สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 3/2564

งบประมาณจัดสรร 2,685,000.00 บาท (e-bidding) ราคา 2,685,000.00 บาท ราคา 2,685,000.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง  ลงวันท่ี 04/01/65

11 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 3,001,400.00 3,001,400.00 วิธีประกวดราคา ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ อุดมศึกษาพัฒนาการ

ประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ (e-bidding)

งบประมาณจัดสรร 3,001,400.00 บาท

12 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 512,685.43 512,685.43 วิธีประกวดราคา บริษัท เฉลิมฉัตร บริษัท เฉลิมฉัตร วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 07/2565

ห้องน  านักเรียนหญิง 6/49 (e-bidding) ราคา 512,685.43 บาท ราคา 512,685.43 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี  27 เมษายน 2565

งบประมาณจัดสรร 525,900.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน



วงเงินท่ีจะซ้ือจ้าง ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี ของสัญญา

(บาท) (บาท) ราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

13 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 2,800,000.00       2,800,000.00   วิธีประกวดราคา บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 2,800,000.00 บาท ราคา 2,800,000.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 06/2565

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (e-bidding) การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2565

 สปช.206/26   

งบประมาณจัดสรร 3,025,500.00 บาท

14 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 2,583,999.00       2,583,999.00   วิธีประกวดราคา บริษัท ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จ ากัด วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 2,583,999.00 บาท ราคา 2,583,999.00 บาท สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 4/2565

ประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ (e-bidding) การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณจัดสรร 3,548,100.00 บาท

15 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 3,238,830.00       3,238,830.00   วิธีประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.เอ. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.เอ. วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนราชประชาสมาสัย 

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ พี.อินเตอร์เนช่ันแนล  พี.อินเตอร์เนช่ันแนล  สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 3/2565 ฝ่ายมัธยม ในพระบรมราชูปถัมภ์

(งานทาสีภายในภายนอกอาคาร) (e-bidding) ราคา 3,238,830.00 บาท ราคา 3,238,830.00 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณจัดสรร 4,665,600.00บาท

16 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 1,688,920.01 1,688,920.01 วิธีประกวดราคา บริษัท ดีดีโกลบอลไซเบอร์เทค บริษัท ดีดีโกลบอลไซเบอร์เทค วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด จ ากัด สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 1/2565

ปรับปรุงพ้ืนรางอเนกประสงค์หน้าอาคารศิลปะ (e-bidding) ราคา 1,688,920.01 บาท ราคา 1,688,920.01 บาท การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณจัดสรร 2,170,000.00บาท

17 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 3,791,999.00 3,791,999.00 วิธีประกวดราคา บริษัท ศิวพล คอนสตรัคช่ัน บริษัท ศิวพล คอนสตรัคช่ัน วงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนและส่ิงก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ สอดคล้องกับระเบียบ เลขท่ี 1/2565 สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

เบิกจ่ายงวดท่ี 3 (e-bidding) พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด การจัดซ้ือจัดจ้าง ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2565

งบประมาณจัดสรร 4,522,400.00 บาท ราคา 3,791,999.00 บาท ราคา 3,791,999.00 บาท

รวม (หน่ึงร้อยหกสิบสามล้านสามแสนสามหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยส่ีบาทหน่ึงสตางค์) 163,101,189.44            บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ

รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง หน่วยงาน


