
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 วสัดุส ำนักงำน-สมุดลงนำม 680.00              680.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพฒัน์/680 บำท ร้ำนพฒัน์ รำคำต  ำสุด บ.21/2562/2 พ.ค.2562

2 วสัดุโครงกำร(อบรม ผอ.ใหม)่ 1,122.00            1,122.00 " ร้ำนพฒัน์/1,122 บำท ร้ำนพฒัน์ " บ.22/2562/2 พ.ค.2562

3 วสัดุโครงกำรบำ้นนักวทิย์ฯ 7,415.00            7,415.00 " ร้ำนพฒัน์/7,415 บำท ร้ำนพฒัน์ " ซ.11/2562/2 พ.ค.2562

4 จ้ำงท ำปำ้นไวนิลบำ้นนักวทิย์ฯ 2,776.00            " ร้ำนนิวฒัน์ฯ/2,776 บำท ร้ำนนิวฒัน์ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ " บ.54/2562/2 พ.ค.2562

5 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแอร์ 2,500.00            2,500.00 " ร้ำนชั งใจเซอร์วสิ/2,500 บำท ร้ำนชั งใจเซอร์วสิ " บ.55/2562/3 พ.ค.2562

6 วสัดุโครงกำร(คุณธรรมจริยธรรม) 2,990.00            2,990.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพฒัน์/2,990 บำท ร้ำนพฒัน์ รำคำต  ำสุด บ.24/2562/7 พ.ค.2562

7 วสัดุส ำนักงำน 22,696.00          22,696.00 " ร้ำนพฒัน์/22,696.- ร้ำนพฒัน์ " ซ.12/2562/13 พ.ค.2562

8 วสัดุส ำนักงำน-คอมพวิเตอร์ 26,980.00          26,980.00 " โมเดิร์นคอมพวิเตอร์/26,980.- ร้ำนโมเดิร์นคอมพวิเตอร์ " ซ.13/2562/15 พ.ค.2562

9 ค่ำซ่อมรถยนต์ส ำนักงำน นข.1982 1,393.50            1,393.50 " บริษทั โตโยต้ำชุมพร จ ำกัด/1,393.50 บริษทัโตโยต้ำชุมพร จ ำกัด " บ.56/2562/15 พ.ค. 2562

10 เช่ำชุดกำรแสดง 57,000.00          57,000.00 " นำงนิธ ิ บญุมี / 57,000 บำท นำงนิธ ิ บญุมี " จ.129/25692/23 พ.ค. 2562

11 ซ้ือกรอบรูปพระบรมฉำยำลักษณ์ 1,200.00            1,200.00 " ร้ำนนิวฒัน์ฯ/1,200 บำท ร้ำนนิวฒัน์ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ " บ.57/2562/23 พ.ค. 2562

12 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร 3,250.00            3,250.00 " ร้ำนนิวฒัน์ฯ/3,250 บำท ร้ำนนิวฒัน์ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ " บ.61/2562/23 พ.ค. 2562

13 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟำ้หอ้งประชุม 13,900.00          13,900.00 " นำยญำณภทัร ข ำอนันต์/13,900 บำท นำยญำณภทัร  ข ำอนันต์ " จ.130/2562/24 พ.ค. 2562

14 วสัดุส ำนักงำน-สมุดลงนำม-ธงชำติ 1,040.00            1,040.00 " ร้ำนพฒัน์/1,040 บำท ร้ำนพฒัน์ " บ.27/2562/27 พ.ค.2562

15 ค่ำซ่อมรถยนต์ส ำนักงำน 21,697.46          21,697.46 " บริษทั โตโยต้ำชุมพร จ ำกัด บริษทัโตโยต้ำชุมพร จ ำกัด " จ.131/2562/27 พ.ค.2562

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ....พฤษภำคม  2562........

(ชื่อหน่วยงำน).......ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2..........

วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

16 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรอบรมผอ.ใหม่ 1,500.00            1,500.00 " ร้ำนนิวฒัน์ฯ/1,500 บำท ร้ำนนิวฒัน์ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ " บ.63/2562/29 พ.ค.2562

17 ค่ำวสัดุต่อต้ำนกำรทจุริต 2,400.00            2,400.00 " ร้ำนนิวฒัน์ฯ/2,400 บำท ร้ำนนิวฒัน์ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ " บ.64/2562/30 พ.ค.2562

18 ครุภณัฑ์ส ำหรับดนตรีสำกล 199,200             199,200         e-bidding หจก.ซำนตำคอร์สแวร์/51,700 หจก.ซำนตำคอร์สแวร์ คุณสมบติัตรง ส 6/2562 ลว 31 พ.ค.62

บ.บริบรูณ์กิจ 1988 จก/56,000 ตำมที ก ำหนด

บ.โปรมำสเตอร์ จก./67,800

บ.มิวสิค รีพบัลิค จก./147,018

บ.พำวเวอร์แกรนด์

     คอร์ปอเรชั น จก./70,200

สุขุมวทิครุภณัฑ์/199,200

19 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักงำน 1,500,000.00      1,500,000.00   e-bidding หจก.ปฐมพงษท์วชีัย/1,490,000 หจก.ปฐมพงษท์วชีัย คุณสมบติัตรง ส 1/2562 ลว 10 พ.ค.62

ตำมที ก ำหนด


