
วงเงินทีจ่ะซ้ือ * เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรือจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง โดยสรุป

1 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ ำเดือนมีนำคม 2563 320.00               320.00            เฉพำะเจำะจง สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 320.00       สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 320.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที ่18/2563 ลว.2 ม.ีค.63

2 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือนมีนำคม 2563 510.00               510.00            เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 510.00       หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 510.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที ่19/2563 ลว.2 ม.ีค.63

3 จำ้งท ำป้ำยศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน 2563 600.00               600.00            เฉพำะเจำะจง โมเดิร์นอำร์ต 600.00       โมเดิร์นอำร์ต 600.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่44/2563 ลว.2 ม.ีค.63

4 จำ้งซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 01-0018-1/58 16,000.00          15,350.00       เฉพำะเจำะจง บจ.สยำมพี.พ.ีซี. ออโตเมชั่น 15,350.00   บจ.สยำมพี.พ.ีซี. ออโตเมชั่น 15,350.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่45/2563 ลว.6 ม.ีค.63

5 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข-1502 สฎ 2,100.00            2,100.00         เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์ 2,100.00     สุพจน์ยำงยนต์ 2,100.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่46/2563 ลว.9 ม.ีค.63

6 ซ้ือวสัดุ (เสำปูน) ท ำแนวเขตหลัง สพป.สฎ.1 1,200.00            1,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ (ส ำนักงำนใหญ)่ 1,200.00     หจก.นิดค้ำวสัดุ (ส ำนักงำนใหญ)่ 1,200.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที ่20/2563 ลว.16 ม.ีค.63

7 จำ้งปรับโครงสร้ำงป้ำยแนะน ำบุคลำกร สพป.สฎ.1 6,000.00            5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนัมเบอร์วนั 5,500.00     ร้ำนนัมเบอร์วนั 5,500.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่47/2563 ลว.16 ม.ีค.63

8 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข-4311 สฎ 800.00               750.00            เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์ 750.00       สุพจน์ยำงยนต์ 750.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่48/2563 ลว.16 ม.ีค.63

9 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 18 ม.ีค.-30 เม.ย.63 13,064.00          13,064.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำยชล  สโนแกรน 13,064.00   นำงสำยชล  สโนแกรน 13,064.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งเลขที ่11/2563 ลว.17 ม.ีค.63

10 จำ้งพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 18 ม.ีค.-30 เม.ย.63 13,064.00          13,064.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.จฑุำรัตน์ โพลวย 13,064.00   น.ส.จฑุำรัตน์ โพลวย 13,064.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจำ้งเลขที ่12/2563 ลว.17 ม.ีค.63

11 จำ้งซ่อมคอมพวิเตอร์ 02-0001-32 4,000.00            3,750.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 3,750.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 3,750.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่49/2563 ลว.19 ม.ีค.63

12 จำ้งซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 3 เคร่ือง 2,600.00            2,550.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 2,550.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 2,550.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่50/2563 ลว.19 ม.ีค.63

13 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ 3,800.00            3,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ (ส ำนักงำนใหญ)่ 3,800.00     หจก.นิดค้ำวสัดุ (ส ำนักงำนใหญ)่ 3,800.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที ่21/2563 ลว.20 ม.ีค.63

14 จำ้งซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข-6668 สฎ. 1,600.00            1,518.33         เฉพำะเจำะจง บจ.สยำมนิสสันสุรำษฎร์ธำนี 1,518.33     บจ.สยำมนิสสันสุรำษฎร์ธำนี 1,518.33     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่51/2563 ลว.23 ม.ีค.63

15 จำ้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 02-001-69 14,000.00          13,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 13,000.00   หจก.เพือ่นคอมแชท 13,000.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่52/2563 ลว.24 ม.ีค.63

16 จำ้งซ่อมประตูอำคำร 2 สพป.สฎ.1 13,000.00          12,000.00       เฉพำะเจำะจง แสงเจริญโลหะกจิ 12,000.00   แสงเจริญโลหะกจิ 12,000.00   คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่53/2563 ลว.26 ม.ีค.63

17 จำ้งซ่อมเคร่ืองปร้ินคอมพวิเตอร์ 2,500.00            2,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 2,500.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 2,500.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่54/2563 ลว.27 ม.ีค.63

18 จำ้งซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 1,000.00            850.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 850.00       หจก.เพือ่นคอมแชท 850.00       คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่55/2563 ลว.31 ม.ีค.63

19 จำ้งซ่อมคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 59-02-0001-135/10 1,600.00            1,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 1,500.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 1,500.00     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่56/2563 ลว.31 ม.ีค.63

20 จำ้งซ่อมประตูหอ้งประชุม Conference 2,100.00            2,086.50         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีะกำรช่ำง 2,086.50     ร้ำนธรีะกำรช่ำง 2,086.50     คุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจำ้งเลขที ่57/2563 ลว.31 ม.ีค.63

99,858.00          96,012.83       96,012.83   96,012.83   

หมายเหตุ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจ้ดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 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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