
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าน ้าด่ืมถังใส ส.ค..63 1,540.00           1,540.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืม ตรา พอรีส 1,540.00        ร้านน ้าด่ืม ตรา พอรีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

2 ค่าจ้างจัดท้ากรอบเกียรติบตัร เกษียณอายุราชการ 22,230.00         22,230.00       เฉพาะเจาะจง นางโสภางค์พกัตร์  หร่ายเจริญ 22,230.00 นางโสภางค์พกัตร์  หร่ายเจริญมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

3 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ 45,180.04         45,180.04       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ้ากัด45,180.04       บริษัท เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 6,792.00           6,792.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 6,792.00        หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 44,770.00         44,770.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 44,770.00       หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

6 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 1,700.00           1,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 1,700.00        หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

7 ค่าวสัดุ ผ้าสีฟ้า ใช้ในราชการ สพม.18 1,800.00           1,800.00         เฉพาะเจาะจง ล.ภรภณัฑ์ 1,800.00        ล.ภรภณัฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

8 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 1,320.00           1,320.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 1,320.00        หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 4,490.00           4,490.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 4,490.00        หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 ค่าจ้างปบูล็อกตัวหนอนท้าทางเท้า  20,350.00         20,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดโซ วศิว ์จ้ากัด 20,350.00 บริษทั เดโซ วศิว ์จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

11 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ 23,433.00         23,433.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ้ากัด23,433.00       บริษัท เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

12 ค่าหนงัสือพิมพ์ ส.ค.63 1,000.00           1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงหลีเซ้ง  1,000.00        ร้านเฮงหลีเซ้ง  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

13 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 1,269.45           1,269.45         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  1,269.45        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

14 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 2,260.00           2,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  2,260.00        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

15 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 3,340.00           3,340.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนคิส์ จ้ากัด  3,340.00        บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนคิส์ จ้ากัด  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

16 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ 72,225.00         72,225.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ้ากัด72,225.00       บริษัท เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ 24,289.00         24,289.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 72,225.00       บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

18 ค่าจ้างจัดท้าบตัรข้าราชการ 800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง พี.พี.ซัพพลาย 800.00 พี.พี.ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

19 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ 22,871.00         22,871.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 22,871.00       บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 3,254.67           3,254.67         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 3,254.67        หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

21 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 466.30             466.30           เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 466.30           หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

22 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 186.70             186.70           เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 186.70           หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

23 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ 42,933.00         42,933.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 42,933.00       บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

24 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ 85,500.17         85,500.17       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 85,500.17       บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

25 ค่าเจลแอลกอฮอร์ 3,745.00           3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 3,745.00        บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

26 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 4,560.00           4,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  4,560.00        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 1,595.00           1,595.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  1,595.00        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

28 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 4,965.07           4,965.07         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  4,965.07        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

29 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 2,894.00           2,894.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  2,894.00        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

30 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 290.00             290.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  290.00           บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

31 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 1,608.29           1,608.29         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  1,608.29        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

32 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 1,047.00           1,047.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  1,047.00        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

33 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 1,273.00           1,273.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนคิส์ จ้ากัด  1,273.00        บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนคิส์ จ้ากัด  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

34 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 2,060.00           2,060.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 2,060.00        บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

35 ค่าจ้างตกแต่งสถานที่การจัดการแข่งขัน โครงการขับเคล่ือน                         โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล60,000.00         60,000.00       เฉพาะเจาะจง วารีศิลป์ 60,000.00 วารีศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

36 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 13,225.20         13,225.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั กิจไพศาล ไลท์ติ ง จ้ากัด 13,225.20 บริษทั กิจไพศาล ไลท์ติ ง จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

37 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 3,702.20           3,702.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิจไพศาล ไลท์ติ ง จ้ากัด 3,702.20 บริษทั กิจไพศาล ไลท์ติ ง จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

38 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ 8,506.50           8,506.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 8,506.50        บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

39 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 3,659.40           3,659.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิจไพศาล ไลท์ติ ง จ้ากัด 3,659.40 บริษทั กิจไพศาล ไลท์ติ ง จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

40 ค่าน ้าด่ืมถังใส ก.ย..63 1,925.00           1,925.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืม ตรา พอรีส 1,925.00        ร้านน ้าด่ืม ตรา พอรีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

41 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 4,044.60           404.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิจไพศาล ไลท์ติ ง จ้ากัด 4,044.60 บริษทั กิจไพศาล ไลท์ติ ง จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

42 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 1,796.00           1,796.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  1,796.00        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

43 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 1,214.80           1,214.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  1,214.80        บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

44 ซื อวสัดุใช้ในราชการ สพม.18 151.30             151.30           เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  151.30           บริษทั สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

45 ค่าน ้ามันเชื อเพลิง รถยนต์ราชการ 9,750.00        9,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ว ีปโิตรเลียม ออยล์ จ้ากัด 9,750.00     บริษัท พี.ว ีปโิตรเลียม ออยล์ จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

46 จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน ส.ค..63 8,283.00        8,283.00     เฉพาะเจาะจง พี.พี.ซัพพลาย 8,283.00     พี.พี.ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

47 เปล่ียนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบยีน นง 124 56,787.79         56,787.79       เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าเจิญยนต์ชลบรีุ 56,787.79       บจ.โตโยต้าเจิญยนต์ชลบรีุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

48 ค่าน ้ามันเชื อเพลิง รถยนต์ราชการ 5,730.00        5,730.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ว ีปโิตรเลียม ออยล์ จ้ากัด 5,730.00     บริษัท พี.ว ีปโิตรเลียม ออยล์ จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

49 เปล่ียนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบยีน นง 124 1,498.00           1,498.00         เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าเจิญยนต์ชลบรีุ 1,498.00        บจ.โตโยต้าเจิญยนต์ชลบรีุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

50 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้ง Saver 642 642.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง 642.00 บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

51 ค่าจ้างเดินสายไฟ จอรับภาพ 3500 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุสุรชัยพานิช 3,500.00 หจก.ชลบรีุสุรชัยพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

52 จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน ก.ย..63 5,412.00         5,412.00      เฉพาะเจาะจง พี.พี.ซัพพลาย 5,412.00      พี.พี.ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

53 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งการเงิน 1712 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง 1,712.00 บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

54 ค า่ ซอ่ ม ตูแ้ ช ่ตูก้ ด น ้า 4400 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวชิาการไฟฟา้   4,400.00 ร้านวชิาการไฟฟา้   มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

55 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งรอง 6206 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง 6,206.00 บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

56 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง 3,210.00 บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

57 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 18297 18,297.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง 18,297.00 บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

58 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6955 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง 6,955.00 บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

59 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 16799 16,799.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง 16,799.00 บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

60 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 25680 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง 25,680.00 บจ.สร้างธรรม เอ็นจิเนร่ิีง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

61 ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปดื 123050 123,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เรียลเทค คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด123,050.00 บริษทั  เรียลเทค คอร์ปอเรชั่น จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

62 ค่าจ้างจัดท้าเอกสารโครงการ EEC 5,550.00           5,550.00         เฉพาะเจาะจง พี.พี.ซัพพลาย 5,550.00        พี.พี.ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

63 ค่าจ้างจัดท้าเอกสารรูปเล่มรายวชิาเพิม่เติม 490,000.00        490,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตน์ฌากานต์ ดิษฐยานุรักษ ์490,000.00 นางสาวรัตน์ฌากานต์ ดิษฐยานุรักษ ์มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

64 ค่าจ้างถ่ายท้าวดีีทัศน์และออกสปอร์ต EEC 200,000.00        200,000.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด ซีเค สมาร์ทเทค 200,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด ซีเค สมาร์ทเทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

65 ซื อวสัดุใช้ในโครงการ  EEC 552.00             552.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 552.00           หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

66 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ใช้ในโครงการ EEC 51,300.10         51,300.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 51,300.10       บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

67 ค่าจ้างถ่ายท้าวดีีทัศน์และออกสปอร์ต EEC 322,000.00        322,000.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด ซีเค สมาร์ทเทค 322,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด ซีเค สมาร์ทเทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

68 ซื อวสัดุใช้ในโครงการ EEC 24,300.00         24,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 24,300.00       หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

69 ค่าจ้างจัดท้าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์ EEC 490,000.00        490,000.00     เฉพาะเจาะจง นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั 490,000.00 นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

70 ซื อวสัดุใช้ในโครงการ EEC 51,300.00         51,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 51,300.00       หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

71 ประชาสัมพนัธก์ารขับเคล่ือนสถานศึกษา EEC 90,000.00         90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นาว มีเดีย  จ้ากัด 90,000.00 บริษทั นาว มีเดีย  จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

72 ซื อวสัดุใช้ในโครงการ  ITA 4,550.00           4,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 4,550.00        หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

73 ซื อวสัดุใช้ในโครงการ วทิยาการค้านวณ 3,900.00           3,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 3,900.00        หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

74 ซื อวสัดุใช้ในโครงการ งานวจิัย 1,060.00           1,060.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 1,060.00        หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

75 ซื อวสัดุใช้ในโครงการ โรงเรียนสุจริต 5,870.00           5,870.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ 5,870.00        หจก.ชลบรีุ ว.พานชิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

76 ค่าจ้างจัดท้าเอกสารรูป EEC 270,000.00        270,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตน์ฌากานต์ ดิษฐยานุรักษ ์270,000.00 นางสาวรัตน์ฌากานต์ ดิษฐยานุรักษ ์มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

77 จัดท้าเอกสารรูปเล่มสรุปการจัดการความรู้ KM 120,000.00    120,000.00     เฉพาะเจาะจง นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั 120,000.00 นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

78 จัดท้าเอกสารสรุปผลการด้าเนินงาน กตปน 65,000.00         65,000.00       เฉพาะเจาะจง นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั 65,000.00 นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

79 จัดท้าเอกสารรูปเล่มนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา Best Practice140,000.00        140,000.00     เฉพาะเจาะจง นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั 140,000.00 นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

80 ค่าจ้างจัดท้าเล่มสรุปข้อมูลทางการศึกษา  19,550.00         19,550.00       เฉพาะเจาะจง ชลบรีุ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ 19,550.00 ชลบรีุ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

81 ค่าจ้างจัดท้าเอกสารรูปเล่มงานผลการสังเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา51,000.00         51,000.00       เฉพาะเจาะจง นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั 51,000.00 นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

82 ค่าจ้างจัดท้าเอกสารรูปเล่ม KM การขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล118,500.00        118,500.00     เฉพาะเจาะจง นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั 118,500.00 นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

83

ค่าจ้างท้ากรอบเกียรติบตัร การขับเคล่ือนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล

19,000.00         19,000.00       เฉพาะเจาะจง

นางโสภางค์พกัตร์  หร่ายเจริญ
19,000.00

นางโสภางค์พกัตร์  หร่ายเจริญ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

84 ท ำกระเปำ๋เอกสำร EEC 12,000.00         120,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั  ราเฟยี  จ้ากัด 120,000.00 บริษทั  ราเฟยี  จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

85 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ใช้ในโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล                                                         5,095.88           5,095.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 5,095.88        บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

86 ค่าวสัดุหมึกพิมพ์ใช้ในโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล                                                         17,100.03         17,100.03       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัด 17,100.03       บริษทั ณัฐเกียรติ  ซิสเต็ม จ้ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

87 ค่าจ้างจัดท้าเอกสารรูปเล่ม  KM การถอดบทเรียน 60,000.00         60,000.00       เฉพาะเจาะจง นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั 60,000.00 นางหนุ่ย  แก้วบงัวนั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

3,647,738.49

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 18

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563

รวมเงินงบประมาณ


