แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

ลาดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก
*
** รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
วิธีซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1

ซื้อน้้ำดื่มประจ้ำเดือน ม.ค.63

2

จ้ำงพีเ่ ลี้ยงเด็กพิกำร 2 ม.ค.63-30 เม.ย.63

35,709.00

35,709.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพรรษำ ศรีทอง

35,709.00 น.ส.สุพรรษำ ศรีทอง

35,709.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 2/2563

ลว.2 ม.ค.63

3

จ้ำงพีเ่ ลี้ยงเด็กพิกำร 2 ม.ค.63-30 เม.ย.63

35,709.00

35,709.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อัญชลี ค้ำน้อย

35,709.00 น.ส.อัญชลี ค้ำน้อย

35,709.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 3/2563

ลว.2 ม.ค.63

4

จ้ำงพีเ่ ลี้ยงเด็กพิกำร 2 ม.ค.63-30 เม.ย.63

35,709.00

35,709.00 เฉพำะเจำะจง นำงจริยำ นำคทุ่งเตำ

35,709.00 นำงจริยำ นำคทุ่งเตำ

35,709.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 4/2563

ลว.2 ม.ค.63

5

จ้ำงพีเ่ ลี้ยงเด็กพิกำร 2 ม.ค.63-30 เม.ย.63

35,709.00

35,709.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.เกษรำ พุม่ เรืองนำม

35,709.00 น.ส.เกษรำ พุม่ เรืองนำม

35,709.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 5/2563

ลว.2 ม.ค.63

6

35,709.00

35,709.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.พนำรัตน์ สุระยะ

35,709.00 น.ส.พนำรัตน์ สุระยะ

35,709.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 6/2563

ลว.2 ม.ค.63

7

จ้ำงพีเ่ ลี้ยงเด็กพิกำร 2 ม.ค.63-30 เม.ย.63
จ้ำงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

2,800.00

2,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่ นคอมแชท

2,800.00 หจก.เพือ่ นคอมแชท

2,800.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 23/2563 ลว.2 ม.ค.63

8

จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ม-3912 สฎ.

1,940.00

1,940.00 เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์

1,940.00 สุพจน์ยำงยนต์

1,940.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 24/2563 ลว.3 ม.ค.63

9

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 17 รำยกำร

6,000.00

5,040.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิดค้ำวัสดุ

5,040.00 ร้ำนนิดค้ำวัสดุ

5,040.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซื้อเลขที่ 11/2563

ลว.8 ม.ค.63

10

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง (สี)

11,000.00

10,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั หัวถนน จ้ำกัด

10,400.00 บริษทั หัวถนน จ้ำกัด

10,400.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซื้อเลขที่ 12/2563

ลว.8 ม.ค.63

11

จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ้ำนวยน 5 รำยกำร

15,000.00

14,993.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ

14,993.50 ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ

14,993.50 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 25/2563 ลว.8 ม.ค.63

12

จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ สพป.สฎ.1 02-00056

800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่ นคอมแชท

800.00 หจก.เพือ่ นคอมแชท

13

ซื้อวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 12 รำยกำร

14

จ้ำงพีเ่ ลี้ยงเด็กพิกำร 21 ม.ค.63-30 เม.ย.63

30,193.00

30,193.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.มำริษำ คงนำต

30,193.00 น.ส.มำริษำ คงนำต

30,193.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 7/2563

ลว.21 ม.ค.63

15

จ้ำงพีเ่ ลี้ยงเด็กพิกำร 21 ม.ค.63-30 เม.ย.63

30,193.00

30,193.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนกนำถ แก้วศรี

30,193.00 น.ส.ชนกนำถ แก้วศรี

30,193.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 8/2563

ลว.21 ม.ค.63

16

จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ สพป.สฎ.1 02-45/2554

2,500.00

2,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ

2,500.00 หจก.เพือ่ นคอมแชท

2,500.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 27/2563 ลว.27 ม.ค.63

17

จ้ำงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 02-0001-75

3,500.00

3,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ

3,500.00 หจก.เพือ่ นคอมแชท

3,500.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 28/2563 ลว.28 ม.ค.63

18

ซื้อวัสดุ (แข่งขันกีฬำ สพฐ.) จ้ำนวน 2 รำยกำร

735.00
287,666.00

735.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ
285,817.50

460.00

800.00
4,000.00

460.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวิค

3,718.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิดค้ำวัสดุ

460.00 หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวิค

3,718.00 ร้ำนนิดค้ำวัสดุ

735.00 ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ
285,817.50

460.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซื้อเลขที่ 10/2563

ลว.2 ม.ค.63

800.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 26/2563 ลว.13 ม.ค.63
3,718.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซื้อเลขที่ 13/2563

735.00 คุณสมบัติตรงตำมข้อก้ำหนด ข้อตกลงซื้อเลขที่ 14/2563
285,817.50

ลว.20 ม.ค.63

ลว.28 ม.ค.63

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