
วงเงินทีจ่ะซ้ือ * เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ ำเดือน ก.พ.63 380.00               380.00            เฉพำะเจำะจง สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 380.00       สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 380.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที ่9/2563 ลว.3 ก.พ.63

2 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน ก.พ.63 350.00               350.00            เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 350.00       หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 350.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที ่10/2563 ลว.3 ก.พ.63

3 จำ้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 02-0001-136 3,500.00            3,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 3,500.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 3,500.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่29/2563 ลว.5 ก.พ.63

4 จำ้งท ำตรำยำงรักษำกำรในต ำแหน่ง ผอ.สพป.สฎ.1 380.00               380.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 380.00       ร้ำนอดุมสกรีน 380.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่30/2563 ลว.5 ก.พ.63

5 จำ้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ต่อพว่ง 14,000.00          13,650.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 13,650.00   หจก.เพือ่นคอมแชท 13,650.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่31/2563 ลว.12 ก.พ.63

6 จำ้งซ่อมระบบเครือข่ำยอนิเตอร์เน็ต 15,000.00          14,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 14,500.00   หจก.เพือ่นคอมแชท 14,500.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่32/2563 ลว.12 ก.พ.63

7 จำ้งซ่อมระบบกล้องวงจรปิด สพป.สฎ.1 10,000.00          9,650.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 9,650.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 9,650.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่33/2563 ลว.12 ก.พ.63

8 จำ้งท ำบอร์ดประชำสัมพนัธ ์จ ำนวน 3 แผ่น 1,800.00            1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 1,800.00     ร้ำนอดุมสกรีน 1,800.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่34/2563 ลว.12 ก.พ.63

9 จำ้ง ำเอกสำรกำรนิเทศและติดตำมฯ 3,220.00            3,220.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,220.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,220.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่35/2563 ลว.12 ก.พ.63

10 จำ้งซ่อมประตูกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 700.00               700.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีะกำรช่ำง 700.00       ร้ำนธรีะกำรช่ำง 700.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่36/2563 ลว.12 ก.พ.63

11 ซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร (ซ่อมแซมอำคำร) 720.00               720.00            79 วรรคสอง ร้ำนนิดค้ำวสัดุ 600.00       ร้ำนนิดค้ำวสัดุ 600.00       จ ำเป็นเร่งด่วน - ลว.14 ก.พ.63

12 จำ้งท ำพวงมำลำ 1 พวง 1,000.00            1,000.00         ว 119 มทบ.45 1,000.00     มทบ.45 1,000.00     ว 119 - ลว.16 ก.พ.63

13
จำ้งท ำไวนิลประชำสัมพนัธก์จิกรรมส่งเสริมควำมดี 

(Surat1 ร่วมใจ รักษส่ิ์งแวดล้อม ปี 2) 630.00               630.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 630.00       ร้ำนอดุมสกรีน 630.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่38/2563 ลว. 19 ก.พ.63

14 จำ้งเปล่ียนพืน้หลังป้ำยประชำสัมพนัธ ์สพป.สฎ.1 1,600.00            1,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 1,600.00     ร้ำนอดุมสกรีน 1,600.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่39/2563 ลว. 19 ก.พ.63

15
จำ้งพมิพข์้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของ

ผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 434,820.00         434,820.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โรงพมิพ ์ประยูรกำรพมิพ์ 434,820.00 หจก.โรงพมิพ ์ประยูรกำรพมิพ์ 434,820.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งเลขที ่9/2563 ลว. 19 ก.พ.63

16
จำ้งเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์หมำยเลขทะเบียน บษ 

1967 สฎ 3,000.00            2,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพจน์ยำงยนต์ (ส ำนักงำนใหญ)่ 2,600.00     ร้ำนสุพจน์ยำงยนต์ (ส ำนักงำนใหญ)่ 2,600.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่40/2563 ลว. 24 ก.พ.63

17
จำ้งท ำเล่มเอกสำรรำยงำนผลกำรนิเทศ ตรวจสอบ 

และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ จ ำนวน 5 รำยกำร 4,000.00            3,320.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,320.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,320.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่41/2563 ลว.25 ก.พ.63

18 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองตอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00            5,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 5,000.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 5,000.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่42/2563 ลว.27 ก.พ.63

19 จำ้งท ำตรำยำง + ป้ำยชื่อหอ้ง รอง ผอ.สพป.สฎ.1 5,000.00            4,120.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 4,120.00     ร้ำนอดุมสกรีน 4,120.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่43/2563 ลว.27 ก.พ.63

20
ซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในกำรสอบแข่งขันทำงวชิำกำรระดับ

นำนำชำติ 2563 จ ำนวน 10 รำยกำร 4,000.00            3,442.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,442.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,442.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที ่17/2563 ลว.27 ก.พ.63

21 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร (2 ม.ีค.-30 เม.ย.63) 17,709.00          17,709.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำวรรณ  สุทธนิุน่ 17,709.00   น.ส.สุภำวรรณ  สุทธนิุน่ 17,709.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งเลขที ่10/2563 ลว.28 ก.พ.63

527,809.00         523,091.00      522,971.00 522,971.00 

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจ้ดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ ์2563

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง ** รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

**  ทุกรำยทีเ่สนอรำคำ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

*  เฉพำะเจำะจง/สอบรำคำ/คัดเลือก/e-market/e-biding
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