
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ * เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรอืจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

1 ซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน ต.ค.62 540.00           540.00          เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 540.00       หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 540.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 1/2563 ลว.1 ต.ค.62

2 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ้ำเดือน ต.ค.62 420.00           420.00          เฉพำะเจำะจง สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 420.00       สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 420.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 2/2563 ลว.1 ต.ค.62

3 ซ้ือวสัดุส้ำหรับใช้ในกำรสอบคัดเลือก สสวท. 9,883.00         9,883.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 9,883.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 9,883.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 3/2563 ลว.8 ต.ค.62

4 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน  นข-4311 2,550.00         2,550.00       เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์ 2,550.00     สุพจน์ยำงยนต์ 2,550.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 1/2563 ลว.16 ต.ค.62

5 ซ้ือโต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียนก่อนประถม 13 โรงเรียน 467,680.00     467,680.00    e-bidding บริษทั ตงวำเฮง จ้ำกัด 170,703.00 บริษทั ตงวำเฮง จ้ำกัด 170,703.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด สัญญำซ้ือขำยเลขที่ 1/2563 ลว.16 ต.ค.62

6 จ้ำงท้ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 11,850.00       11,850.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 11,850.00   ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 11,850.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 2/2563 ลว.24 ต.ค.62

7 จ้ำงซ่อมแซมหอ้งน้้ำ สพป.สฎ.1 8,800.00         8,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  ข้ำสุนทร 8,800.00     นำยปรีชำ  ข้ำสุนทร 8,800.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 3/2563 ลว.24 ต.ค.62

8 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ้ำเดือน พ.ย.62 420.00           420.00          เฉพำะเจำะจง สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 420.00       สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 420.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 4/2563 ลว.1 พ.ย.62

9 ซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน พ.ย.62 520.00           520.00          เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 520.00       หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 520.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 5/2563 ลว.1 พ.ย.62

10 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 7,600.00         7,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 7,600.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 7,600.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 4/2563 ลว.8 พ.ย.62

11 จ้ำงท้ำปำ้ยไวนิลด้ำเนินกำรสอบคัดเลือก สสวท. 2,560.00         2,560.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมสกรีน 2,560.00     ร้ำนอุดมสกรีน 2,560.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 5/2563 ลว.8 พ.ย.62

12 จ้ำงเข้ำเล่มเอกสำร 40.00             40.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 40.00         ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 40.00           คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 6/2563 ลว.8 พ.ย.62

13 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏติิงำน 44,940.00       44,940.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีะกำรช่ำง 44,940.00   ร้ำนธรีะกำรช่ำง 44,940.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 7/2563 ลว.8 พ.ย.62

14 จ้ำงเข้ำเล่มเอกสำรประจ้ำปี 110.00           110.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 110.00       ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 110.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 10/2563 ลว.19 พ.ย.62

15 จ้ำงท้ำพวงมำลำ (บริหำร) 1,000.00         1,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนัดีดี 1,000.00     ร้ำนวนัดีดี 1,000.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 11/2563 ลว.25 พ.ย.62

16 เช่ำเคร่ืองขยำยเสียง 3,000.00         3,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยทวศัีกด์ิ คงสเน่ห์ 3,000.00     นำยทวศัีกด์ิ คงสเน่ห์ 3,000.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 12/2563 ลว.25 พ.ย.62

17 จ้ำงท้ำพวงมำลำ (ลูกเสือ) 1,500.00         1,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนัดีดี 1,500.00     ร้ำนวนัดีดี 1,500.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 13/2563 ลว.25 พ.ย.62

18 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ้ำเดือน ธ.ค.62 360.00           360.00          เฉพำะเจำะจง สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 360.00       สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 360.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 6/2563 ลว.2 ธ.ค.62

19 ซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน ธ.ค.62 430.00           430.00          เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 430.00       หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 430.00         คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 7/2563 ลว.2 ธ.ค.62

20 จ้ำงท้ำปำ้ยชื่อหอ้งปฏบิติังำน 2,800.00         2,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมสกรีน 2,800.00     ร้ำนอุดมสกรีน 2,800.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 14/2563 ลว.6ธ.ค.62

21 ซ้ือไส้ปำกกำ 1,620.00         1,620.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,620.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,620.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 8/2563 ลว.11 ธ.ค.62

22 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส้ำรองไฟ 1,700.00         1,700.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 1,700.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 1,700.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 15/2563 ลว.11 ธ.ค.62

23 จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟำ้ 4,000.00         4,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 4,000.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 4,000.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 16/2563 ลว.11 ธ.ค.62

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจ้ดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม - ธันวาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง ** รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
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วงเงนิทีจ่ะซ้ือ * เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรอืจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจ้ดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม - ธันวาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง ** รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

24 จ้ำงปรับปรุงบำ้นพกั ผอ.สพป.สฎ.1 10,000.00       10,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยพสิิษฐ์  มีนวลสิน 10,000.00   นำยพสิิษฐ์  มีนวลสิน 10,000.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 17/2563 ลว.13 ธ.ค.62

25 จ้ำงท้ำเล่มเอกสำร 1,550.00         1,550.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,550.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,550.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 18/2563 ลว.16 ธ.ค.62

26 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 1,195.00         1,195.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,195.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 1,195.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงเช่ำเลขที่ 19/2563 ลว.26 ธ.ค.62

27 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน นข-1502 สฎ. 2,820.00         2,820.00       เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์ 2,820.00     สุพจน์ยำงยนต์ 2,820.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 20/2563 ลว.26 ธ.ค.62

28 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟำ้ จ้ำนวน 3 จุด 62,835.00       62,835.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 62,835.00   หจก.เพือ่นคอมแชท 62,835.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 21/2563 ลว.27 ธ.ค.62

29 จ้ำงซ่อมระบบไฟฟำ้ฟน้ำ สพป.สฎ.1 2,150.00         2,150.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 2,150.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 2,150.00      คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 22/2563 ลว.27 ธ.ค.62

30 จ้ำงพนักงำนธรุกำรลูกเสือ สพป.สฎ.1 180,000.00     180,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยทรงธรรม  รักเมือง 180,000.00 นำยทรงธรรม  รักเมือง 180,000.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก้ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 1/2563 ลว.27 ธ.ค.62

834,873.00     834,873.00    537,896.00   

หมายเหตุ

**  ทุกรำยที่เสนอรำคำ

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