
วงเงินทีจ่ะซ้ือ * เหตผุลทีคั่ดเลอืก

หรือจา้ง วธิีซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนเมษำยน 2563 210.00              210.00           เฉพำะเจำะจง สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 210.00       สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 210.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที ่22/2563 ลว.1 เม.ย.63

2 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือนเมษำยน 2563 510.00              420.00           เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวิค 420.00       หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวิค 420.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที ่23/2563 ลว.1 เม.ย.63

3 จำ้งท ำเล่มเอกสำร จ ำนวน 5 เล่ม 300.00              275.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส 275.00       ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส 275.00       คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลงจำ้งเลขที ่58/2563 ลว.14 เม.ย.63

4 จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศกลุ่ม ICT 2,100.00            2,100.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำนนท์ แอร์บ้ำน 2,100.00     ร้ำนอำนนท์ แอร์บ้ำน 2,100.00     คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลงจำ้งเลขที ่59/2563 ลว.20 เม.ย.63

5 ซ้ือหนังสือกรมสมเด็จพระกนิษฐำฯ 17 รำยกำร 60,000.00          59,850.00       เฉพำะเจำะจง บจ.นำนมบีุค๊ส์ 59,850.00   บจ.นำนมบีุค๊ส์ 59,850.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/2563 ลว.27 เม.ย.63

6 จำ้งซ่อมเคร่ืองถำ่ยเอกสำร ทะเบียน 2/58 3,500.00            3,500.00         เฉพำะเจำะจง บจ.สยำม พีพีซี ออโตเมชั่น 3,500.00     บจ.สยำม พีพีซี ออโตเมชั่น 3,500.00     คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลงจำ้งเลขที ่60/2563 ลว.28 เม.ย.63

7 จำ้งท ำเอกสำรพร้อมเช้ำเล่ม 22 เล่ม 2,000.00            1,606.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส 1,606.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส 1,606.00     คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลงจำ้งเลขที ่61/2563 ลว.29 เม.ย.63

8 จำ้งเปล่ียนยำงรถยนต์ ทะเบียน นข. 4311 สฎ. 16,000.00          15,800.00       เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์ 15,800.00   สุพจน์ยำงยนต์ 15,800.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลงจำ้งเลขที ่62/2563 ลว.30 เม.ย.63

9 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพิกำร 1 พ.ค. - 30 ก.ย.63 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงจริยำ  นำคทุง่เตำ 45,000.00   นำงจริยำ  นำคทุง่เตำ 45,000.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที ่13/2563 ลว.30 เม.ย.63

10 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพิกำร 1 พ.ค. - 30 ก.ย.63 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวเกษรำ  พุม่เรืองนำม 45,000.00   นำงสำวเกษรำ  พุม่เรืองนำม 45,000.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที ่14/2563 ลว.30 เม.ย.63

11 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพิกำร 1 พ.ค. - 30 ก.ย.63 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวพนำรัตน์  สุยะระ 45,000.00   นำงสำวพนำรัตน์  สุยะระ 45,000.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที ่15/2563 ลว.30 เม.ย.63

12 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพิกำร 1 พ.ค. - 30 ก.ย.63 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำริสำ  คงนำค 45,000.00   นำงสำวมำริสำ  คงนำค 45,000.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที ่16/2563 ลว.30 เม.ย.63

13 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพิกำร 1 พ.ค. - 30 ก.ย.63 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนกนำถ  แกว้ศรี 45,000.00   นำงสำวชนกนำถ  แกว้ศรี 45,000.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที ่17/2563 ลว.30 เม.ย.63

14 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพิกำร 1 พ.ค. - 30 ก.ย.63 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำวรรณ  สุทธินุน่ 45,000.00   นำงสำวสุภำวรรณ  สุทธินุน่ 45,000.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที ่18/2563 ลว.30 เม.ย.63

15 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพิกำร 1 พ.ค. - 30 ก.ย.63 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำยชล สโนแกรน 45,000.00   นำงสำยชล สโนแกรน 45,000.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที ่19/2563 ลว.30 เม.ย.63

16 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพิกำร 1 พ.ค. - 30 ก.ย.63 45,000.00          45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวจฑุำรัตน์  ไพลอย 45,000.00   นำงสำวจฑุำรัตน์  ไพลอย 45,000.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก ำหนด ใบส่ังจำ้ง เลขที ่20/2563 ลว.30 เม.ย.63

444,620.00        443,761.00      443,761.00 443,761.00 

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจด้จา้งในรอบเดอืนเมษายน 2563

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง ราคากลาง ** รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

**  ทุกรำยทีเ่สนอรำคำ

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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