
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ * เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรอืจา้ง วธิีซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ

1 ซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน ก.ค.62 340.00            340.00            เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 340.00            หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 340.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 48/2562 ลว.1 ก.ค.62

2 จ้ำงจัดท้ำขอ้มูลและปรับปรุงเวบ็ไซต์ 10,000.00        10,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยนัทวทิย ์ ชเูชือ้ 10,000.00        นำยนัทวทิย ์ ชเูชือ้ 10,000.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 72/2562 ลว.1 ก.ค.62

3 จ้ำงติดต้ังจำน KU 60 ชม. 2,200.00         2,200.00         เฉพำะเจำะจง หมอไฟ สำขำ สฎ. 2,200.00         หมอไฟ สำขำ สฎ. 2,200.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 73/2562 ลว.2 ก.ค.62

4 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ซ่อมแซมส้ำนักงำน 1,100.00         1,100.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ 1,100.00         หจก.นิดค้ำวสัดุ 1,100.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 50/2562 ลว.4 ก.ค.62

5 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ซ่อมแซมส้ำนักงำน 520.00            520.00            เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ 520.00            หจก.นิดค้ำวสัดุ 520.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 51/2562 ลว.4 ก.ค.62

6 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ซ่อมแซมส้ำนักงำน 2,400.00         2,400.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ 2,400.00         หจก.นิดค้ำวสัดุ 2,400.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 52/2562 ลว.4 ก.ค.62

7 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ซ่อมแซมส้ำนักงำน 2,660.00         2,660.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ 2,660.00         หจก.นิดค้ำวสัดุ 2,660.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 53/2562 ลว.4 ก.ค.62

8 จ้ำงพมิพส์ติกเกอร์ 16 ปี สพฐ. 780.00            780.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 780.00            ร้ำนอดุมสกรีน 780.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขก้ตกลงจ้ำงเลขที่ 74/2562 ลว.4 ก.ค.62

9 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ+ถงัน้้ำ 22 รร. 111,660.00      111,660.00      e-bidding บจ.โปรมำสเตอร์ 111,660.00      บจ.โปรมำสเตอร์ 111,660.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 5/2562 ลว.4 ก.ค.62

10 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองขยำยเสียง 24,500.00        24,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เพื่อนคอมแชท 24,500.00        หจก.เพื่อนคอมแชท 24,500.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 75/2562 ลว.8 ก.ค.62

11 ซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีไทย 3 รร. 300,000.00      238,300.00      e-bidding บจ.เอกลักษณ์กำรดนตรี 238,300.00      บจ.เอกลักษณ์กำรดนตรี 238,300.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 6/2562 ลว.10 ก.ค.62

12 ซ้ือวสัดุซ่อมแซมห้องประชมุเมืองคนดี 5,310.00         5,310.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ 5,310.00         หจก.นิดค้ำวสัดุ 5,310.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 54/2562 ลว.11 ก.ค.62

13 ซ้ือโคมเทียน 1,825.00         1,825.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,825.00         ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,825.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 55/2562 ลว.11 ก.ค.62

14 ซ้ือวสัดุลูกเสือต้ำนยำเสพติด 8,843.00         8,843.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 8,843.00         ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 8,843.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 55.1/2562 ลว.11 ก.ค.62

15 ค่ำเชำ่เคร่ืองเสียงลูกเสือต้ำนยำเสพติด 7,500.00         7,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ 7,500.00         นำยกฤษฎำ 7,500.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 75.1/2562 ลว.12 ก.ค.62

16 จ้ำงท้ำไวนิลลูกเสือต้ำนยำเสพติด 770.00            770.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 770.00            ร้ำนอดุมสกรีน 770.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 75.2/2562 ลว.12 ก.ค.62

17 ซ้ือวสัดุจัดกจิกรรมท้ำควำมดีเพื่อสำธำรณะ 6,005.00         6,005.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 6,005.00         ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 6,005.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 56/2562 ลว.18 ก.ค.62

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถำ่ยเอกสำร 15,650.00        15,650.00        เฉพำะเจำะจง สยำมพพีซีี ออโตมชัน่ 15,650.00        สยำมพพีซีี ออโตมชัน่ 15,650.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 76/2562 ลว.18 ก.ค.62

19 ซ้ือครุภณัฑ์ห้องสมุด เกษตร วทิย์ 1,715,000.00   1,013,350.00   e-bidding บจ.โปรมำสเตอร์ 1,013,350.00   บจ.โปรมำสเตอร์ 1,013,350.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 7/2562 ลว.18 ก.ค.62

20 ซ้ือวสัอปุกรณ์ซ่ำอมแซมสวนหยอ่ม 6,000.00         6,000.00         เฉพำะเจำะจง สันติพนัธุไ์ม้ 6,000.00         สันติพนัธุไ์ม้ 6,000.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 57/2562 ลว.23 ก.ค.62

21 จ้ำงเปล่ียนน้้ำมันเคร่ืองรถยนต์ 1,892.83         1,892.83         เฉพำะเจำะจง บจ.สยำมนิสสัน สฎ. 1,892.83         บจ.สยำมนิสสัน สฎ. 1,892.83         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 77/2562 ลว.26 ก.ค.62

22 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน  นข-1502 8,500.00         8,500.00         เฉพำะเจำะจง ศิริชยัแอร์ 8,500.00         ศิริชยัแอร์ 8,500.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 78/2562 ลว.26 ก.ค.62

23 จ้ำงท้ำส่ือประสชำสัมพนัธร์ณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 8,000.00         8,000.00         เฉพำะเจำะจง บจ.สุวรรณอกัษรฯ 8,000.00         บจ.สุวรรณอกัษรฯ 8,000.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 79/2562 ลว.30 ก.ค.62

24 ซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน ส.ค.62 510.00            510.00            เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 510.00            หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 510.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 58/2562 ลว.1 ส.ค.62

25 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ้ำเดือน ส.ค.62 420.00            420.00            เฉพำะเจำะจง สำทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 420.00            สำทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 420.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 59/2562 ลว.1 ส.ค.62

26 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์กำรฝึกปฏบิัติกำร 1,300.00         1,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,300.00         ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,300.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 60/2562 ลว.2 ส.ค.62

27 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน  บษ-1967 13,136.39        13,136.39        เฉพำะเจำะจง บจ.มิตรแท้ สฎ. ยำนยนต์ 13,136.39        บจ.มิตรแท้ สฎ. ยำนยนต์ 13,136.39        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 80/2562 ลว.2 ส.ค.62

28 จ้ำงถำ่ยเอกสำรเยบ็มุมโครงกำรบ้ำนนักวทิย์ 658.00            658.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 658.00            ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 658.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 81/2562 ลว.2 ส.ค.62

29 จ้ำงท้ำเกยีรติบัตรกำรอบรมเชงิปฏบิัติกำร 480.00            480.00            เฉพำะเจำะจง นำงลิลดำ  เจริญสุข 480.00            นำงลิลดำ  เจริญสุข 480.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 82/2562 ลว.2 ส.ค.62

30 จ้ำงซ่อมแซมผ้ำคลุมเกำ้อี้ 10,800.00        10,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงมำลินี  คนบุญ 10,800.00        นำงมำลินี  คนบุญ 10,800.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 83/2562 ลว.2 ส.ค.62

31 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ สพป. (5 รำยกำร) 361,000.00      361,000.00      e-bidding หจก.เพื่อนคอมแชท 361,000.00      หจก.เพื่อนคอมแชท 361,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 8/2562 ลว.5 ส.ค.62

32 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณำ 1,022,300.00   1,014,050.00   e-bidding บจ.เอวแีอล เพำเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลย ี 1,014,050.00   บจ.เอวแีอล เพำเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลย ี 1,014,050.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 9/2562 ลว.5 ส.ค.62

33 จ้ำงเปล่ียนโชค๊ประตู 2,675.00         2,675.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีะกำรชำ่ง 2,675.00         ร้ำนธรีะกำรชำ่ง 2,675.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 84/2562 ลว.6 ส.ค.62

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจด้จา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม - กันยายน 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง ราคากลาง ** รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
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หรอืจา้ง วธิีซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจด้จา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม - กันยายน 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง ราคากลาง ** รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

34 จ้ำงผูกผ้ำบริเวณร้ัว สพป.สฎ.1 2,500.00         2,500.00         เฉพำะเจำะจง ชติุวรรณ  โชติพำณิชยสกลุ 2,500.00         ชติุวรรณ  โชติพำณิชยสกลุ 2,500.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 85/2562 ลว.6 ส.ค.62

35 จ้ำงซ่อมคอมพวิเตอร์ 18,300.00        18,300.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เพื่อนคอมแชท 18,300.00        หจก.เพื่อนคอมแชท 18,300.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 86/2562 ลว.6 ส.ค.62

36 จ้ำงท้ำป้ำย ปชส.ไวนิล องค์กรคุณธรรม 7,500.00         7,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 7,500.00         ร้ำนอดุมสกรีน 7,500.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 87/2562 ลว.9 ส.ค.62

37 จ้ำงท้ำตรำยำงที่สถำนีบริกำรน้้ำมัน 350.00            350.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 350.00            ร้ำนอดุมสกรีน 350.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 88/2562 ลว.9 ส.ค.62

38 ซ้ือระบบคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน 1,453,000.00   1,450,000.00   e-bidding บริษทั เอสพเีค เซ็นเตอร์ จ้ำกดั 1,450,000.00   บริษทั เอสพเีค เซ็นเตอร์ จ้ำกดั 1,450,000.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 10/2562 ลว.9 ส.ค.62

39 จ้ำงซ่อมจอเคร่ืองถำ่ยเอกสำร 8,500.00         8,500.00         เฉพำะเจำะจง สยำมพพีซีี ออโตเมชัน่ 8,500.00         สยำมพพีซีี ออโตเมชัน่ 8,500.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 89/2562 ลว.13 ส.ค.62

40 จ้ำงซ่อมหลังคำ 10,500.00        10,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยวศิวฒิุ ทองพฒัน์ 10,500.00        นำยวศิวฒิุ ทองพฒัน์ 10,500.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 90/2562 ลว.16 ส.ค.62

41 จ้ำงจัดพมิพเ์อกสำร 17,000.00        17,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.วชริดีไซน์ 17,000.00        หจก.วชริดีไซน์ 17,000.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 91/2562 ลว.19 ส.ค.62

42 จ้ำงเขำ้เล่มวำสำร 85.00              85.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 85.00              ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 85.00              คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 92/2562 ลว.19 ส.ค.62

43 จ้ำงท้ำไวนิลคอร์รัปชัน่ 9,200.00         9,200.00         เฉพำะเจำะจง โมเดิร์นอำร์ต 9,200.00         โมเดิร์นอำร์ต 9,200.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 93/2562 ลว.19 ส.ค.62

44 ซ้ือชดุอปุกรณ์ส้ำหรับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลฯ 9,098,460.00   9,079,182.00   e-bidding บริษทั เอสพเีค เซ็นเตอร์ จ้ำกดั 9,079,182.00   บริษทั เอสพเีค เซ็นเตอร์ จ้ำกดั 9,079,182.00   คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 11/2562 ลว.21 ส.ค.62

45 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์งำนประชำสัมพนีธ์ 4,200.00         4,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพื่อนคอมแชท 4,200.00         หจก.เพื่อนคอมแชท 4,200.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 94/2562 ลว.26 ส.ค.62

46 จ้ำงซ่อมแซมทำสีป้ำยประชำสัมพนัธแ์ละเสำธง 12,490.00        12,490.00        เฉพำะเจำะจง นำยวศิวฒิุ ทองพฒัน์ 12,490.00        นำยวศิวฒิุ ทองพฒัน์ 12,490.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 95/2562 ลว.26 ส.ค.62

47 จ้ำงจัดท้ำเวบ็เพจ 15,000.00        15,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยนันทวทิย ์ ชเูชือ้ 15,000.00        นำยนันทวทิย ์ ชเูชือ้ 15,000.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 96/2562 ลว.26 ส.ค.62

48 จ้ำงท้ำป้ำยสติกเกอร์ประชำสัมพนัธ์ 2,540.00         2,540.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนัมเบอร์วนั 2,540.00         ร้ำนนัมเบอร์วนั 2,540.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 97/2562 ลว.26 ส.ค.62

49 จ้ำงซ่อมเคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ 4,815.00         4,815.00         เฉพำะเจำะจง บจ.เอวแีอล เพำเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลย ี 4,815.00         บจ.เอวแีอล เพำเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลย ี 4,815.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 98/2562 ลว.26 ส.ค.62

50 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ปรับปรุงภมูิทัศน์ 8,000.00         8,000.00         เฉพำะเจำะจง สันติพนัธุไ์ม้ 8,000.00         สันติพนัธุไ์ม้ 8,000.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 61/2562 ลว.26 ส.ค.62

51 ซ้ือวสัดุ (ต้นไทรเกำหลี) 1,600.00         1,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ 1,600.00         หจก.นิดค้ำวสัดุ 1,600.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 62/2562 ลว.26 ส.ค.62

52 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ้ำเดือน ส.ค.62 420.00            420.00            เฉพำะเจำะจง สำทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 420.00            สำทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 420.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 63/2562 ลว.2 ก.ย.62 

53 ซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน ก.ย.62 260.00            260.00            เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 260.00            หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 260.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 63.1/2562 ลว.2 ก.ย.62 

54 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 26,200.00        26,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำนนท์แอร์บ้ำน 26,200.00        ร้ำนอำนนท์แอร์บ้ำน 26,200.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 98.1/2562 ลว.2 ก.ย.62 

55 จ้ำงซ่อมประตูห้องน้้ำชำย 5,350.00         5,350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีะกำรชำ่ง 5,350.00         ร้ำนธรีะกำรชำ่ง 5,350.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 99/2562 ลว.5 ก.ย.62

56 จ้ำงถำ่ยเอกสำร 5,755.00         5,755.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 5,755.00         ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 5,755.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 100/2562 ลว.5 ก.ย.62

57 จ้ำงถำ่ยเอกสำรกำรประชมุ และด้ำเนินกำรติดตำมฯ 6,440.00         6,440.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 6,440.00         ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 6,440.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 101/2562 ลว.6 ก.ย.62

58 จ้ำงถำ่ยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มคู่มือ 760.00            760.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 760.00            ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 760.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 102/2562 ลว.9 ก.ย.62

59 ซ้ือกระดำษ A4 จ้ำนวน 770 รีม 100,100.00      100,100.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 100,100.00      ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 100,100.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562 ลว.10 ก.ย.62

60 จ้ำงเหมำรถไปศึกษำดูงำน 28,500.00        28,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงรัชฎำ  อนิทร์แทน 28,500.00        นำงรัชฎำ  อนิทร์แทน 28,500.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 103/2562 ลว.10 ก.ย.62

61 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส้ำรองไฟ 850.00            850.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เพื่อนคอมแชท 850.00            หจก.เพื่อนคอมแชท 850.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 104/2562 ลว.10 ก.ย.62

62 จ้ำงท้ำกรอบประกำศเกยีรติคุณบัตร 32,900.00        32,900.00        เฉพำะเจำะจง จักรกฤชกรอบไม้ 32,900.00        จักรกฤชกรอบไม้ 32,900.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 4/2562 ลว.11 ก.ย.62

63 จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศ 28,500.00        28,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงรัชฎำ อนิทร์แทน 28,500.00        นำงรัชฎำ อนิทร์แทน 28,500.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 5/2562 ลว.12 ก.ย.62

64 ซ้ือหนังสือห้องสมุด รร.เครือขำ่ย จ้ำนวน 22 รร. 484,000.00      484,000.00      เฉพำะเจำะจง บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 484,000.00      บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 484,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562 ลว.17 ก.ย.62

65 ซ้ือหนังสือห้องสมุด รร.ต้นแบบ จ้ำนวน 2 รร. 90,000.00        90,000.00        เฉพำะเจำะจง บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 90,000.00        บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 90,000.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562 ลว.18 ก.ย.62

66 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้ำนวน 10 รำยกำร 421,840.00      421,840.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เพื่อนคอมแชท 421,840.00      หจก.เพื่อนคอมแชท 421,840.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562 ลว.19 ก.ย.62

P.2/3



วงเงนิทีจ่ะซ้ือ * เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรอืจา้ง วธิีซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจด้จา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม - กันยายน 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง ราคากลาง ** รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

67 จ้ำงซ่อมหลังคำนถยนต์หมำยเลขทะเบียน ม 3912 สฎ. 7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ ์เดชเชยีร 7,000.00         นำยประสิทธิ ์เดชเชยีร 7,000.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 105/2562 ลว.19 ก.ย.62

68 จ้ำงปรับปรุงระบบ Server ของ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต ๑ 30,000.00        30,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยโกวทิย ์สุขใส 30,000.00        นำยโกวทิย ์สุขใส 30,000.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 106/2562 ลว.19 ก.ย.62

69 ซ้ือโทรทัศน์สี แอลอดีี (LED TV) จ้ำนวน 3 เคร่ือง 79,500.00        79,500.00        เฉพำะเจำะจง บจ.เอวแีอล เพำเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี 79,500.00        บจ.เอวแีอล เพำเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี 79,500.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562 ลว.20 ก.ย.62

70 ซ้ือวสัดุเพื่อใชใ้นกำรปฏบิัติงำน 6,450.00         6,450.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 6,450.00         ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 6,450.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 64/2562 ลว.20 ก.ย.62

71 จ้ำงพมิพแ์ฟม้ ก.ค.ศ.16 และแฟม้ประวติั 8,400.00         8,400.00         เฉพำะเจำะจง บจ.สุวรรณอกัษร 8,400.00         บจ.สุวรรณอกัษร 8,400.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 107/2562 ลว.20 ก.ย.62

72 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 1503 สฎ. 8,180.00         8,180.00         เฉพำะเจำะจง ศิริชยัแอร์ 8,180.00         ศิริชยัแอร์ 8,180.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 108/2562 ลว.20 ก.ย.62

73 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพมิพ ์Epson 900.00            900.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เพื่อนคอมแชท 900.00            หจก.เพื่อนคอมแชท 900.00            คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 109/2561 ลว.20 ก.ย.62

74 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 4311 สฎ. 4,160.00         4,160.00         เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์ 4,160.00         สุพจน์ยำงยนต์ 4,160.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 110/2562 ลว.20 ก.ย.62

75 ซ้ือเกำ้อีส้้ำนักงำนและเกำ้อีห้้องประชมุ สพป.สฎ.1 183,400.00      183,400.00      เฉพำะเจำะจง โง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์ (2001) 183,400.00      โง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์ (2001) 183,400.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562 ลว.24 ก.ย.62

76 ซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 130,000.00      130,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 130,000.00      ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 130,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562 ลว.25 ก.ย.62

77 ซ้ือส่ือพฒันำกำรจัดประสบกำรณ์จัดกำรศึกษำปฐมวยั 451,843.00      451,843.00      เฉพำะเจำะจง บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 451,843.00      บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 451,843.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562 ลว.27 ก.ย.62

78 ซ้ือวสัดุปรับปรุงภมูิทัศน์ 51,900.00        51,900.00        เฉพำะเจำะจง สันติพนัธุไ์ม้ 51,900.00        สันติพนัธุไ์ม้ 51,900.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 65/2562 ลว.27 ก.ย.62

79 ซ้ือหนังสือเสริมพฒันำกำรส้ำหรับนักเรียนบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 454,092.80      454,092.80      เฉพำะเจำะจง บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 454,092.80      บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 454,092.80      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2562 ลว.27 ก.ย.62

80 ซ้ือวสัดุฝึกประกอบกำรสอนวทิยำกำรค้ำนวณฯ 243,591.00      243,591.00      เฉพำะเจำะจง บจ.อกัษร อนิสไปร์ 243,591.00      บจ.อกัษร อนิสไปร์ 243,591.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562 ลว.27 ก.ย.62

81 ซ้ือวสัดุสนับสนุนกำรจัดส่ือประกอบกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 85,800.00        85,800.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 85,800.00        ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 85,800.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562 ลว.27 ก.ย.62

82 จ้ำงปรับปรุงระบบส่งสัญญำณภำพและเสียง ระบบวดิีโอคอนเฟอเรนส์ 150,000.00      150,000.00      เฉพำะเจำะจง บจ.เอวแีอล เพำเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี 150,000.00      บจ.เอวแีอล เพำเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี 150,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 6/2562 ลว.27 ก.ย.62

83 จ้ำงปรับปรุงเคร่ืองแม่ขำ่ยเป็นระบบเครือขำ่ย Cloud Server 100,000.00      100,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยโกวทิย ์สุขใส 100,000.00      นำยโกวทิย ์สุขใส 100,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 111/2562 ลว.27 ก.ย.62

84 จ้ำงถำ่ยเอกสำรงำนศิลปะฯ 2,300.00         2,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 2,300.00         ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 2,300.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 112/2562 ลว.27 ก.ย.62

85 จ้ำงท้ำไวนิลงำนศิลปะ 9,312.00         9,312.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 9,312.00         ร้ำนอดุมสกรีน 9,312.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 113/2562 ลว.27 ก.ย.62

86 จ้ำงท้ำไวนิลงำนศิลปะ 8,132.00         8,132.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 8,132.00         ร้ำนอดุมสกรีน 8,132.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 114/2562 ลว.27 ก.ย.62

87 จ้ำงท้ำไวนิลงำนศิลปะ 2,850.00         2,850.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุมสกรีน 2,850.00         ร้ำนอดุมสกรีน 2,850.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงจ้ำงเลขที่ 115/2562 ลว.27 ก.ย.62

88 ซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 357,196.36      357,196.36      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 357,196.36      ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 357,196.36      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562 ลว.30 ก.ย.62

89 ซ้ือหนังสือส่งเสริมกำรคิดและทักษะทำงวทิยำศำสตร์ฯ 360,000.00      360,000.00      เฉพำะเจำะจง บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 360,000.00      บจ.นำนมีบุ๊คส์ อนิโนเวชัน่ 360,000.00      คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562 ลว.30 ก.ย.62

90 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 64,912.06        64,912.06        เฉพำะเจำะจง หจก.เพื่อนคอมแชท 64,912.06        หจก.เพื่อนคอมแชท 64,912.06        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562 ลว.30 ก.ย.62

91 ซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 2,920.00         2,920.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพื่อนคอมแชท 2,920.00         หจก.เพื่อนคอมแชท 2,920.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 66/2562 ลว.30 ก.ย.62

92 ซ้ือน้้ำด่ืม สพป.สฎ.1 20,800.00        20,800.00        เฉพำะเจำะจง บจ.ที.เอม็.ที.วอเตอร์ 20,800.00        บจ.ที.เอม็.ที.วอเตอร์ 20,800.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 67/2562 ลว.30 ก.ย.62

93 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 1,785.00         1,785.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ 1,785.00         หจก.นิดค้ำวสัดุ 1,785.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 68/2562 ลว.30 ก.ย.62

94 ซ้ือวสัดุงำนศิลปะฯ 15,807.00        15,807.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 15,807.00        ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 15,807.00        คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 69/2562 ลว.30 ก.ย.62

95 ซ้ือวสัดุงำนศิลปะฯ 1,390.00         1,390.00         เฉพำะเจำะจง หจก.พงษไ์ชย สฎ. 1,390.00         หจก.พงษไ์ชย สฎ. 1,390.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 70/2562 ลว.30 ก.ย.62

96 ซ้ือวสัดุงำนศิลปะฯ (ป้ำยชือ่พร้อมสำยคล้อง) 2,100.00         2,100.00         เฉพำะเจำะจง หจก.พงษไ์ชย สฎ. 2,100.00         หจก.พงษไ์ชย สฎ. 2,100.00         คุณสมบัติตรงตำมขอ้ก้ำหนด ขอ้ตกลงซ้ือเลขที่ 71/2562 ลว.30 ก.ย.62

18,405,371.44  17,611,493.44  17,611,493.44  17,611,493.44  
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