
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ * เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรอืจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

1 ซ้ือหนังศือพมิพป์ระจ ำเดือน ม.ค.63 440.00           440.00            เฉพำะเจำะจง สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 440.00       สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 440.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 9/2563 ลว.2 ม.ค.63

2 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน ม.ค.63 460.00           460.00            เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 460.00       หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 460.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 10/2563 ลว.2 ม.ค.63

3 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 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   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 2/2563 ลว.2 ม.ค.63

4 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 2 ม.ค.63-30 เม.ย.63 35,709.00       35,709.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.อัญชลี  ค ำน้อย 35,709.00   น.ส.อัญชลี  ค ำน้อย 35,709.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 3/2563 ลว.2 ม.ค.63

5 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 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   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 4/2563 ลว.2 ม.ค.63

6 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 2 ม.ค.63-30 เม.ย.63 35,709.00       35,709.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.เกษรำ  พุม่เรืองนำม 35,709.00   น.ส.เกษรำ  พุม่เรืองนำม 35,709.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 5/2563 ลว.2 ม.ค.63

7 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 2 ม.ค.63-30 เม.ย.63 35,709.00       35,709.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.พนำรัตน์  สุระยะ 35,709.00   น.ส.พนำรัตน์  สุระยะ 35,709.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 6/2563 ลว.2 ม.ค.63

8 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,800.00         2,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 2,800.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 2,800.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 23/2563 ลว.2 ม.ค.63

9 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ม-3912 สฎ. 1,940.00         1,940.00         เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์ 1,940.00     สุพจน์ยำงยนต์ 1,940.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 24/2563 ลว.3 ม.ค.63

10 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 17 รำยกำร 6,000.00         5,040.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิดค้ำวสัดุ 5,040.00     ร้ำนนิดค้ำวสัดุ 5,040.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 11/2563 ลว.8 ม.ค.63

11 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (สี) 11,000.00       10,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั หวัถนน จ ำกัด 10,400.00   บริษทั หวัถนน จ ำกัด 10,400.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 12/2563 ลว.8 ม.ค.63

12 จ้ำงถ่ำยเอกสำร จ ำนวยน 5 รำยกำร 15,000.00       14,993.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 14,993.50   ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 14,993.50   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 25/2563 ลว.8 ม.ค.63

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพมิพ ์สพป.สฎ.1 02-00056 800.00           800.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 800.00       หจก.เพือ่นคอมแชท 800.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 26/2563 ลว.13 ม.ค.63

14 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 4,000.00         3,718.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิดค้ำวสัดุ 3,718.00     ร้ำนนิดค้ำวสัดุ 3,718.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 13/2563 ลว.20 ม.ค.63

15 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 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   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 7/2563 ลว.21 ม.ค.63

16 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 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   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 8/2563 ลว.21 ม.ค.63

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพมิพ ์สพป.สฎ.1 02-45/2554 2,500.00         2,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 2,500.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 2,500.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 27/2563 ลว.27 ม.ค.63

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 02-0001-75 3,500.00         3,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,500.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 3,500.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 28/2563 ลว.28 ม.ค.63

19 ซ้ือวสัดุ (แข่งขันกีฬำ สพฐ.) จ ำนวน 2 รำยกำร 735.00           735.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 735.00       ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 735.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 14/2563 ลว.28 ม.ค.63

20 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ ำเดือน ก.พ.63 380.00           380.00            เฉพำะเจำะจง สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 380.00       สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 380.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 9/2563 ลว.3 ก.พ.63

21 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือน ก.พ.63 350.00           350.00            เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 350.00       หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 350.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 10/2563 ลว.3 ก.พ.63

22 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 02-0001-136 3,500.00         3,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 3,500.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 3,500.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 29/2563 ลว.5 ก.พ.63

23 จ้ำงท ำตรำยำงรักษำกำรในต ำแหน่ง ผอ.สพป.สฎ.1 380.00           380.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมสกรีน 380.00       ร้ำนอุดมสกรีน 380.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 30/2563 ลว.5 ก.พ.63

24 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง 14,000.00       13,650.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 13,650.00   หจก.เพือ่นคอมแชท 13,650.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 31/2563 ลว.12 ก.พ.63

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจ้ดจ้างในรอบเดอืนมกราคม-มนีาคม 2563 (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่2)

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 าเนินการจัดซ้ือจ้ดจ้างในรอบเดอืนมกราคม-มนีาคม 2563 (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่2)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง ** รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

25 จ้ำงซ่อมระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 15,000.00       14,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 14,500.00   หจก.เพือ่นคอมแชท 14,500.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 32/2563 ลว.12 ก.พ.63

26 จ้ำงซ่อมระบบกล้องวงจรปดิ สพป.สฎ.1 10,000.00       9,650.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 9,650.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 9,650.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 33/2563 ลว.12 ก.พ.63

27 จ้ำงท ำบอร์ดประชำสัมพนัธ ์จ ำนวน 3 แผ่น 1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมสกรีน 1,800.00     ร้ำนอุดมสกรีน 1,800.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 34/2563 ลว.12 ก.พ.63

28 จ้ำง ำเอกสำรกำรนิเทศและติดตำมฯ 3,220.00         3,220.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,220.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,220.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 35/2563 ลว.12 ก.พ.63

29 จ้ำงซ่อมประตูกลุ่มบริหำรงำนบคุคล 700.00           700.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีะกำรช่ำง 700.00       ร้ำนธรีะกำรช่ำง 700.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 36/2563 ลว.12 ก.พ.63

30 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร (ซ่อมแซมอำคำร) 720.00           720.00            79 วรรคสอง ร้ำนนิดค้ำวสัดุ 600.00       ร้ำนนิดค้ำวสัดุ 600.00       จ ำเปน็เร่งด่วน - ลว.14 ก.พ.63

31 จ้ำงท ำพวงมำลำ 1 พวง 1,000.00         1,000.00         ว 119 มทบ.45 1,000.00     มทบ.45 1,000.00     ว 119 - ลว.16 ก.พ.63

32
จ้ำงท ำไวนิลประชำสัมพนัธก์ิจกรรมส่งเสริม

ควำมดี (Surat1 ร่วมใจ รักษส่ิ์งแวดล้อม ป ี2) 630.00           630.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมสกรีน 630.00       ร้ำนอุดมสกรีน 630.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 38/2563 ลว. 19 ก.พ.63

33 จ้ำงเปล่ียนพืน้หลังปำ้ยประชำสัมพนัธ ์สพป.สฎ.1 1,600.00         1,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมสกรีน 1,600.00     ร้ำนอุดมสกรีน 1,600.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 39/2563 ลว. 19 ก.พ.63

34
จ้ำงพมิพข์้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปี

ของผู้เรียน ปกีำรศึกษำ 2562 434,820.00     434,820.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โรงพมิพ ์ประยูรกำรพมิพ์434,820.00 หจก.โรงพมิพ ์ประยูรกำรพมิพ์434,820.00 คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 9/2563 ลว. 19 ก.พ.63

35
จ้ำงเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน 

บษ 1967 สฎ 3,000.00         2,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพจน์ยำงยนต์ (ส ำนักงำนใหญ่)2,600.00     ร้ำนสุพจน์ยำงยนต์ (ส ำนักงำนใหญ่)2,600.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 40/2563 ลว. 24 ก.พ.63

36
จ้ำงท ำเล่มเอกสำรรำยงำนผลกำรนิเทศ 

ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

จ ำนวน 5 รำยกำร 4,000.00         3,320.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,320.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,320.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 41/2563 ลว.25 ก.พ.63

37 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองตอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,000.00         5,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 5,000.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 5,000.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 42/2563 ลว.27 ก.พ.63

38 จ้ำงท ำตรำยำง + ปำ้ยชื่อหอ้ง รอง ผอ.สพป.สฎ.1 5,000.00         4,120.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมสกรีน 4,120.00     ร้ำนอุดมสกรีน 4,120.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 43/2563 ลว.27 ก.พ.63

39
ซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในกำรสอบแข่งขันทำงวชิำกำร

ระดับนำนำชำติ 2563 จ ำนวน 10 รำยกำร 4,000.00         3,442.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,442.00     ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 3,442.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 17/2563 ลว.27 ก.พ.63

40 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร (2 มี.ค.-30 เม.ย.63) 17,709.00       17,709.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำวรรณ  สุทธนิุ่น 17,709.00   น.ส.สุภำวรรณ  สุทธนิุ่น 17,709.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 10/2563 ลว.28 ก.พ.63

41 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ ำเดือนมีนำคม 2563 320.00           320.00            เฉพำะเจำะจง สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 320.00       สำทรบุค๊ เซนเตอร์ 320.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 18/2563 ลว.2 ม.ีค.63

42 ซ้ือน้ ำด่ืมประจ ำเดือนมีนำคม 2563 510.00           510.00            เฉพำะเจำะจง หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 510.00       หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวคิ 510.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 19/2563 ลว.2 ม.ีค.63
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วงเงนิทีจ่ะซ้ือ * เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรอืจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจ้ดจ้างในรอบเดอืนมกราคม-มนีาคม 2563 (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่2)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง ** รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

43 จ้ำงท ำปำ้ยศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน 2563 600.00           600.00            เฉพำะเจำะจง โมเดิร์นอำร์ต 600.00       โมเดิร์นอำร์ต 600.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 44/2563 ลว.2 ม.ีค.63

44 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 01-0018-1/58 16,000.00       15,350.00       เฉพำะเจำะจง บจ.สยำมพ.ีพ.ีซี. ออโตเมชั่น 15,350.00   บจ.สยำมพ.ีพ.ีซี. ออโตเมชั่น 15,350.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 45/2563 ลว.6 ม.ีค.63

45 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน นข-1502 สฎ 2,100.00         2,100.00         เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์ 2,100.00     สุพจน์ยำงยนต์ 2,100.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 46/2563 ลว.9 ม.ีค.63

46 ซ้ือวสัดุ (เสำปนู) ท ำแนวเขตหลัง สพป.สฎ.1 1,200.00         1,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ (ส ำนักงำนใหญ่)1,200.00     หจก.นิดค้ำวสัดุ (ส ำนักงำนใหญ่)1,200.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 20/2563 ลว.16 มี.ค.63

47 จ้ำงปรับโครงสร้ำงปำ้ยแนะน ำบคุลำกร สพป.สฎ.1 6,000.00         5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนัมเบอร์วนั 5,500.00     ร้ำนนัมเบอร์วนั 5,500.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 47/2563 ลว.16 มี.ค.63

48
จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน นข-4311 สฎ 800.00           750.00            เฉพำะเจำะจง สุพจน์ยำงยนต์ 750.00       สุพจน์ยำงยนต์ 750.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 48/2563 ลว.16 มี.ค.63

49 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 18 มี.ค.-30 เม.ย.63 13,064.00       13,064.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำยชล  สโนแกรน 13,064.00   นำงสำยชล  สโนแกรน 13,064.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 11/2563 ลว.17 มี.ค.63

50 จ้ำงพีเ่ล้ียงเด็กพกิำร 18 มี.ค.-30 เม.ย.63 13,064.00       13,064.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.จุฑำรัตน์ โพลวย 13,064.00   น.ส.จุฑำรัตน์ โพลวย 13,064.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 12/2563 ลว.17 มี.ค.63

51 จ้ำงซ่อมคอมพวิเตอร์ 02-0001-32 4,000.00         3,750.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 3,750.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 3,750.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 49/2563 ลว.19 มี.ค.63

52 จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 3 เคร่ือง 2,600.00         2,550.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 2,550.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 2,550.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 50/2563 ลว.19 มี.ค.63

53 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ 3,800.00         3,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิดค้ำวสัดุ (ส ำนักงำนใหญ่)3,800.00     หจก.นิดค้ำวสัดุ (ส ำนักงำนใหญ่)3,800.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงซ้ือเลขที่ 21/2563 ลว.20 มี.ค.63

54 จ้ำงซ่อมรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน นข-6668 สฎ. 1,600.00         1,518.33         เฉพำะเจำะจง บจ.สยำมนิสสันสุรำษฎร์ธำนี 1,518.33     บจ.สยำมนิสสันสุรำษฎร์ธำนี 1,518.33     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 51/2563 ลว.23 มี.ค.63

55 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 02-001-69 14,000.00       13,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 13,000.00   หจก.เพือ่นคอมแชท 13,000.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 52/2563 ลว.24 มี.ค.63

56 จ้ำงซ่อมประตูอำคำร 2 สพป.สฎ.1 13,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง แสงเจริญโลหะกิจ 12,000.00   แสงเจริญโลหะกิจ 12,000.00   คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 53/2563 ลว.26 มี.ค.63

57 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินคอมพวิเตอร์ 2,500.00         2,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 2,500.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 2,500.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 54/2563 ลว.27 มี.ค.63

58
จ้ำงซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 1,000.00         850.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 850.00       หจก.เพือ่นคอมแชท 850.00       คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 55/2563 ลว.31 มี.ค.63

59
จ้ำงซ่อมคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 

59-02-0001-135/10 1,600.00         1,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เพือ่นคอมแชท 1,500.00     หจก.เพือ่นคอมแชท 1,500.00     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 56/2563 ลว.31 มี.ค.63

60 จ้ำงซ่อมประตูหอ้งประชุม Conference 2,100.00         2,086.50         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีะกำรช่ำง 2,086.50     ร้ำนธรีะกำรช่ำง 2,086.50     คุณสมบติัตรงตำมข้อก ำหนด ข้อตกลงจ้ำงเลขที่ 57/2563 ลว.31 มี.ค.63

915,773.00     905,361.33      905,241.33 905,241.33 

หมายเหตุ

**  ทุกรำยที่เสนอรำคำ

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