
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจา้งก าจดัปลวก งวดที่ 1 4,280.00             4,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ควีน เพสท ์คอนโทรล เซอร์วิส  4,280.00           หจก. ควีน เพสท ์คอนโทรล เซอร์วิส  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

2 ค่าน  าด่ืมถังใส พ.ย. 63 2,030.00             2,030.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน  าด่ืม ตรา พอรีส 2,030.00           ร้านน  าด่ืม ตรา พอรีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

3 ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ย 63 1,050.00             1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงหลีเซ้ง  1,050.00           ร้านเฮงหลีเซ้ง  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

4 ค่าจ้างจัดท าปา้ยไวนิล 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง วารีศิลป์ 1,000.00           วารีศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ 24,770.01           24,770.01        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด24,770.01         บริษัท เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

6 ท ำกระเป๋ำเอกสำร โครงกำร 28,000.00           28,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  ราเฟีย  จ ากัด 28,000.00 บริษัท  ราเฟีย  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

7 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ ์ 75,000.00           75,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท จามจรีุโปรดักส์ จ ากัด 75,000.00         บริษัท จามจรีุโปรดักส์ จ ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

8 ค่าน  าด่ืมถังใส ธ.ค 63 1,925.00             1,925.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน  าด่ืม ตรา พอรีส 1,925.00           ร้านน  าด่ืม ตรา พอรีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 ค่าจา้งจดัท าเอกสารและคู่มือโครงการ 33,720.00           33,720.00        เฉพาะเจาะจง พ.ีพ.ีซัพพลาย 33,720.00         พ.ีพ.ีซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซื อวัสดุใช้ในโครงการ 2,024.00             2,024.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานิช 2,024.00           หจก.ชลบรีุ ว.พานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

11 ค่าน  ามันเชื อเพลิง รถยนต์ราชการ 7,235.00             7,235.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีวี ปโิตรเลียม ออยล์ จ ากัด 7,235.00           บริษัท พ.ีวี ปโิตรเลียม ออยล์ จ ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พ.ย.63 5,241.00             5,241.00         เฉพาะเจาะจง พี.พี.ซัพพลาย 5,241.00           พี.พ.ีซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

13 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ประตู หน้าต่าง บานเล่ือน  16,906.00           16,906.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธนกฤต การช่าง 2016 16,906.00         ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธนกฤต การช่าง 2016 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

14 จา้งติดตั งและทดสอบระบบ CCTV System 5,350.00             5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  เรียลเทค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด5,350.00           บริษัท  เรียลเทค คอร์ปอเรชั่น จ ากัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

15 ค่าเช็คระยะรถยนต์ราชการ ทะเบยีน นง 125 3,129.75             3,129.75         เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าเจิญยนต์ชลบรีุ 3,129.75           บจ.โตโยต้าเจิญยนต์ชลบรีุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

16 ค่าซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ ทะเบยีน นง 125 1,298.55             1,298.55         เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าเจิญยนต์ชลบรีุ 1,298.55           บจ.โตโยต้าเจิญยนต์ชลบรีุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 จดัท าเคร่ืองมือคัดกรองความสามารถในการอ่าน 195,000.00          195,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนา ค าปรีชา 195,000.00       นางสาวนันทนา ค าปรีชา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

18 ซื อวัสดุใช้ในโครงการ 3,870.00             3,870.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบรีุ ว.พานิช 3,870.00           หจก.ชลบรีุ ว.พานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

19 จดัท ารูปเล่มแนวทางการออกแบบกิจกรรม EEC 450,000.00          450,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนา ค าปรีชา 450,000.00       นางสาวนันทนา ค าปรีชา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 จดัท าระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร 6,600.00             6,600.00         เฉพาะเจาะจง พ.ีพ.ีซัพพลาย 6,600.00           พ.ีพ.ีซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

21 จดัท าระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร 8,800.00             8,800.00         เฉพาะเจาะจง พ.ีพ.ีซัพพลาย 8,800.00           พ.ีพ.ีซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

877,229.31   

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 18

ประจ ำเดอืน ธันวำคม 2563

รวมเงนิงบประมาณ


