
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 

……………………………………………………………………………………………………….………………  

อาศัยอำนาจตามในข้อ 1 และ ข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ ต้อง

จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 98) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 โดย 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัด 

จ้างของหน่วยงาน ของรัฐเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่ 

คัดเลือกผู้เสนอนั้นโดยสรุป เพ่ือเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้าย

ประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 (นายประวีร วีรเสนีย์)  

     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงสเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตลุาคม พ.ศ. 2564 
 ส่วนราชการ : โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 
ที่  งานจัดซื้อจดั จ้าง

(บาท) 
วงเงินที่
จัดซื้อจดั

จ้าง 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนราคาและ ราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ 

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างปรับภูมิทัศน์ 
 

2,100 2,100 นางสาวจรัสศรี ชะนะแดง จรัสศรี ชะนะแดง 2/2565 11 ต.ค.2564 

2 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

5,000 5,000 นายธนัญณัฐ  เหมาะสม นายธนัญณัฐ  เหมาะสม 3/2565 14 ต.ค.2564 

3 จัดซื้ออุปกรณ ์ 510 510 ร้านจรัสศรี ร้านจรัสศรี 8/2565 15 ต.ค.2564 

4 จัดซื้ออุปกรณ ์ 280 280 ร้านจรัสศรี ร้านจรัสศรี 7/2565 18 ต.ค.2564 

5 จัดซื้ออุปกรณ ์ 400 400 สามดาวปิโตรเลียม สามดาวปิโตรเลียม 9/2565 22 ต.ค.2564 

6 จัดซื้ออุปกรณ ์ 4,000 4,000 ร้านแสงไทยก่อสร้าง ร้านแสงไทยก่อสร้าง 1/2565 22 ต.ค.2564 

7 จ้างประกอบอาหาร 
 

1,520 1,520 นายธานี ว่องนิมิตร นายธานี ว่องนิมิตร ร.5/2565 29 ต.ค.2564 



 

 
ที่  งานจัดซื้อจดั จ้าง

(บาท) 
วงเงินที่
จัดซื้อจดั

จ้าง 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนราคาและ ราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ 

จ้าง 

เลขที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

8 จ้างทำป้าย 
 

1,400 1,400 ร้านสุบินโฆษณา ร้านสุบินโฆษณา ร.6/2565 8 พ.ย.2564 

9 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

6,000 6,000 ณิตา เภสัช ณิตา เภสัช 4/2565 16พ.ย.2564 

10 จัดจ้าง 3,996 3,996 ร้านปฐมพรก๊อบปี้ ร้านปฐมพรก๊อบปี้ 
 

ร.8/2565 8 พ.ย.2564 

11 จ้างทำป้าย 
 

1,350 1,350 ร้านธาดา ดีไซน์ ร้านธาดา ดีไซน์ ร.9/2565 29 พ.ย.2564 

12 จัดซื้ออุปกรณ ์ 2,500 2,500 หจก.พรประเสริฐ หจก.พรประเสริฐ 10/2565 1ธ.ค.2564 
13 จัดซื้ออุปกรณ ์ 465 465 สามดาวปิโตรเลียม สามดาวปิโตรเลียม 11/2565 3ธ.ค.2564 
14 จัดซื้ออุปกรณ ์ 390 390 เหล็กปฐมพร เหล็กปฐมพร 5/2565 7 ธ.ค.2564 
15 
 

จัดซื้ออุปกรณ ์
 

90 90 ป.ปลา ป.ปลา 6/2565 15 ธ.ค.2564 

 



 

ที่  งานจัดซื้อจดั จ้าง
(บาท) 

วงเงินที่
จัดซื้อจดั

จ้าง 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนราคาและ ราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ ราคา
ที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง 

เลขที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

16 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

900 900 หจก.พรประเสริฐ หจก.พรประเสริฐ 12/2565 25 ธ.ค.2564 

17 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

3,819 3,819 หจก.พรประเสริฐ หจก.พรประเสริฐ 23/2565 10 ม.ค.2565 

18 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

787 787 ร้านจรัสศรี ร้านจรัสศรี 13/2565 7 ม.ค.2565 

19 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

1,710 1,710 เหล็กปฐมพร เหล็กปฐมพร 56/2564 8 ม.ค.2565 

20 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

580 580 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 15/2565 17 ม.ค.2565 

21 จัดซื้ออุปกรณ ์ 290 290 ป.ปลา ป.ปลา 14/2565 10 ม.ค.2565 
22 จัดซื้ออุปกรณ ์ 950 950 หจก.พรประเสริฐ หจก.พรประเสริฐ 15/2565 11 ม.ค.2565 
23 จัดซื้ออุปกรณ ์ 300 300 สามดาวปิโตรเลียม สามดาวปิโตรเลียม 16/2565 18 ม.ค.2565 
24 
 

จัดซื้ออุปกรณ ์
 

7,090 7,090 บุญเลิศเมทัลซีท บุญเลิศเมทัลซีท 55/2564 17 ม.ค.2565 



 

ที่  งานจัดซื้อจดั จ้าง
(บาท) 

วงเงินที่
จัดซื้อจดั

จ้าง 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนราคาและ ราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ ราคาที่
ตกลงซื้อหรือ จ้าง 

เลขที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

25 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

320 320 หจก.พรประเสริฐ หจก.พรประเสริฐ 16/2565 17 ม.ค.2565 

26 จ้างซ่อม 
 

1,800 1,800 ร้านอนันต์เครืองเย็น ร้านอนันต์เครืองเย็น ร10/2565 17 ม.ค.2565 

27 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

90 90 ร้านจรัสศรี ร้านจรัสศรี 53/2564 18 ม.ค.2565 

28 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

1600 1600 ร้านพัชาศิริภรณ์เมืองย่าโม ร้านพัชาศิริภรณ์เมืองย่าโม 17/2565 25 ม.ค.2565 

29 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

810 810 ร้านบัณฑิต ร้านบัณฑิต 18/2565 28 ม.ค.2565 

30 จัดซื้ออุปกรณ ์ 6,500 6,500 ณิตา เภสัช ณิตา เภสัช 19/2565 28 ม.ค.2565 
31 จัดซื้ออุปกรณ ์ 6,300 6,300 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 20/2565 28 ม.ค.2565 
32 จัดซื้ออุปกรณ ์ 300 300 สามดาวปิโตรเลียม สามดาวปิโตรเลียม 16/2565 18 ม.ค.2565 
33 
 

จัดซื้ออุปกรณ ์
 

7,090 7,090 บุญเลิศเมทัลซีท บุญเลิศเมทัลซีท 55/2564 17 ม.ค.2565 



ที่  งานจัดซื้อจดั จ้าง
(บาท) 

วงเงินที่
จัดซื้อจดั

จ้าง 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนราคาและ ราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ ราคาที่
ตกลงซื้อหรือ จ้าง 

เลขที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

34 จ้างทำป้าย 2,200 2,200 สุบินโฆษณา สุบินโฆษณา ร.12/2565 7 ก.พ. 2565 
35 จัดซื้ออุปกรณ ์

 
500 500 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอดรชั่น 

จำกัด 
บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอดรชั่น 

จำกัด 
22/2565 8 ก.พ. 2565 

36 จัดซื้ออุปกรณ์ 80 80 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอดรชั่น 
จำกัด 

บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอดรชั่น 
จำกัด 

21/2565 8 ก.พ. 2565 

37 จ้างเหมาทำอาหาร 1,200 1,200 นางยุพิน แขวงรถ นางยุพิน แขวงรถ ร.13/2565 10 ก.พ. 2565 
38 จ้างเหมารถโดยสาร 500 500 นายนิธิศ เยาวยัง นายนิธิศ เยาวยัง ร.15/2565 14 ก.พ. 2565 
39 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

 
200 200 ร้าน NP การ์ด ร้าน NP การ์ด ร.16/2565 21 ก.พ. 2565 

40 จ้างเหมารถโดยสาร 
 

2,000 2,000 นายนิธิศ เยาวยัง นายนิธิศ เยาวยัง ร.17/2565 24 ก.พ. 2565 

41 จ้างเหมาทำอาหาร 
 

2,200 2,200 นางยุพิน แขวงรถ นางยุพิน แขวงรถ ร.18/2565 25 ก.พ. 2565 

42 
 

จัดซื้ออุปกรณ ์
 

1,280 1,280 ร้านบดินทร์โรจน์พลาซ่า ร้านบดินทร์โรจน์พลาซ่า 23/2564 7 มี.ค.2565 



ที่  งานจัดซื้อจดั จ้าง
(บาท) 

วงเงินที่
จัดซื้อจดั

จ้าง 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนราคาและ ราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ ราคาที่
ตกลงซื้อหรือ จ้าง 

เลขที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน 
การซื้อหรือจ้าง 

43 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

250 250 ร้านท่าแซะเคร่ืองเขียน ร้านท่าแซะเคร่ืองเขียน 24/2565 3 มี.ค.2565 

44 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

950 950 ร้านท่าแซะเคร่ืองเขียน ร้านท่าแซะเคร่ืองเขียน 25/2565 3 มี.ค.2565 

45 จัดซื้ออุปกรณ ์
 

350 350 หจก.พรประเสริฐ หจก.พรประเสริฐ 26/2565 3 มี.ค.2565 

46 จัดซื้ออุปกรณ ์ 1,270 1,270 หจก.พรประเสริฐ หจก.พรประเสริฐ 27/2565 3 มี.ค.2565 
47 จ้างเหมาซ่อม

คอมพิวเตอร์ 
500 500 ร้านหมอคอม ร้านหมอคอม ร.19/2565 15 มี.ค.2565 

48 จ้างเหมาปรับปรุง
ระบบเว็บไซต์ 

3,210 3,210 เว็บไซต์ เว็บไซต์ ร.20/2565 15 มี.ค.2565 

49 จัดซื้ออุปกรณ ์ 2,930 2,930 หจก.พรประเสริฐ หจก.พรประเสริฐ 28/2565 15 มี.ค.2565 
50 จัดซื้ออุปกรณ ์ 930 930 หจก.พรประเสริฐ หจก.พรประเสริฐ 29/2565 16 มี.ค.2565 
51 
 

จ้างเหมาซ่อมระบบ
ไฟ 

6,500 6,500 นายนัฐพงษ์ กล่อมสงค์ นายนัฐพงษ์ กล่อมสงค์ ร.21/2564 16 มี.ค.2565 

 


