
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 วัสดุคอมพวิเตอร์ 44,440.00         44,440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น/44,440.-บาท ร้านโมเดิร์น/44,440.-บาท ราคาต่่าสุด ซ45/2565 ลว. 5 ก.ย..2565

2 วัสดุส่านกังาน 11,250.00         11,250.00       " หลังสวนโฆษณา/11,250.-บาท หลังสวนโฆษณา/11,250.-บาท " ซ46/2565 ลว. 7 ก.ย.2565

3 จ้างเข้าเล่มสันกาว 140.00             140.00           " บ.นวัิฒน/์140.-บาท บ.นวัิฒน/์140.-บาท " จ44/2565 ลว. 8 ก.ย.2565

4 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,840.00          1,840.00        " ร้านโมเดิร์น/1,840.-บาท ร้านโมเดิร์น/1,840.-บาท " ซ47/2565 ลว.8 ก.ย.2565

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,360.00          2,360.00        " ร้านโมเดิร์น/2,360.-บาท ร้านโมเดิร์น/2,360.-บาท " ซ.48/2565 ลว. 8 ก.ย.2565

6 วัสดุคอมพวิเตอร์ 6,190.00          6,190.00        " ร้านโมเดิร์น/6,190.-บาท ร้านโมเดิร์น/6,190.-บาท " ซ.49/2565 ลว. 8 ก.ย.2565

7 วัสดุส่านกังาน 10,150.00         10,150.00       " ร้านพฒัน์/10,150.-บาท ร้านพฒัน์/10,150.-บาท " ซ.50/2565 ลว. 8 ก.ย.2565

8 วัสดุส่านกังาน 2,685.00          2,685.00        " บ.นวัิฒน/์2,685.-บาท บ.นวัิฒน/์2,685.-บาท " ซ.51/2565 ลว. 8 ก.ย.2565

9 วัสดุการศึกษา 29,960.00         29,960.00       " ร้านไพศาล/29,960.-บาท ร้านไพศาล/29,960.-บาท " จ52/2565 ลว. 15 ก.ย.2565

10 วัสดุส่านกังาน 745.00             745.00           " ร้านพฒัน์/745.-บาท ร้านพฒัน์/745.-บาท " ซ.53/2565 ลว. 15 ก.ย.2565

11 วัสดุส่านกังาน 5,000.00          5,000.00        " ร้านพฒัน์/5,000.-บาท ร้านพฒัน์/5,000.-บาท " ซ.54/2565 ลว. 16 ก.ย.2565

12 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 400.00             400.00           " ร้านโมเดิร์น/400.-บาท ร้านโมเดิร์น/400.-บาท " จ.45/2565 ลว. 16 ก.ย.2565

13 จ้างท่าปา้ยไวนลิ 300.00             300.00           " บ.นวัิฒน/์300.-บาท บ.นวัิฒน/์300.-บาท " จ.46/2565 ลว. 16 ก.ย.2565

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....กันยายน 2565...

(ช่ือหน่วยงาน)....ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วันที่ ......30.....เดือน....กันยายน.........พ.ศ.........2565 (1)
ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

14 ลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 400.00             400.00           " ร้านโมเดิร์น/400.-บาท ร้านโมเดิร์น/400.-บาท " จ.47/2565 ลว. 16 ก.ย.2565

15 จ้างเหมาท่าพาทชิั่น 56,800.00         56,800.00       " ร้านสมบติั/56,800.-บาท ร้านสมบติั/56,800.-บาท " จ48/2565 ลว. 20 ก.ย.2565

16 จ้างถ่ายเอกสาร 9,438.00          9,438.00        " บ.นวัิฒน/์9,438.-บาท บ.นวัิฒน/์9,438.-บาท " จ49/2565 ลว. 20 ก.ย..2565

17 วัสดุคอมพวิเตอร์ 8,580.00          8,580.00        " ร้านโมเดิร์น/8,580.-บาท ร้านโมเดิร์น/8,580.-บาท ราคาต่่าสุด ซ55/2565 ลว. 20 ก.ย..2565

18 วัสดุคอมพวิเตอร์ 80,440.00         80,440.00       " ร้านโมเดิร์น/80,440.-บาท ร้านโมเดิร์น/80,440.-บาท " ซ56/2565 ลว. 22 ก.ย..2565

19 วัสดุส่านกังาน 2,100.00          2,100.00        " ร้านพฒัน์/2,100.-บาท ร้านพฒัน์/2,100.-บาท " ซ57/2565 ลว. 22 ก.ย..2565

20 วัสดุส่านกังาน 41,365.00         41,365.00       " ร้านพฒัน์/41,365.-บาท ร้านพฒัน์/41,365.-บาท " ซ58/2565 ลว. 23 ก.ย..2565

21 จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ 54,250.00         54,250.00       " ร้านพลูผล/54,250.-บาท ร้านพลูผล/54,250.-บาท " จ50/2565 ลว. 23 ก.ย..2565

22 จ้างถ่ายเอกสาร 5,600.00          5,600.00        " บ.นวัิฒน/์5,600.-บาท บ.นวัิฒน/์5,600.-บาท " จ51/2565 ลว. 23 ก.ย..2565

23 จ้างท่าโล่เกียรติยศ 23,400.00         23,400.00       " บ.นวัิฒน/์23,400.-บาท บ.นวัิฒน/์23,400.-บาท " จ53/2565 ลว. 26 ก.ย..2565

24 จ้างท่าวุฒิบตัร 1,940.00          1,940.00        " บ.นวัิฒน/์1,940.-บาท บ.นวัิฒน/์1,940.-บาท " จ54/2565 ลว. 26 ก.ย..2565

25 วัสดุส่านกังาน 5,856.00          5,856.00        " ร้านพฒัน์/5,856.-บาท ร้านพฒัน์/5,856.-บาท " ซ.60/2565 ลว. 26 ก.ย..2565

26 วัสดุส่านกังาน 2,640.00          2,640.00        " ร้านพฒัน์/2,640.-บาท ร้านพฒัน์/2,640.-บาท " ซ.61/2565 ลว. 26 ก.ย..2565

27 วัสดุคอมพวิเตอร์ 8,370.00          8,370.00        " ร้านโมเดิร์น/8,370.-บาท ร้านโมเดิร์น/8,370.-บาท " ซ.62/2565 ลว. 26 ก.ย..2565

28 วัสดุคอมพวิเตอร์ 7,080.00          7,080.00        " ร้านโมเดิร์น/7,080.-บาท ร้านโมเดิร์น/7,080.-บาท " ซ.63/2565 ลว. 26 ก.ย..2565

29 วัสดุคอมพวิเตอร์ 3,290.00          3,290.00        " ร้านโมเดิร์น/3,290.-บาท ร้านโมเดิร์น/3,290.-บาท " ซ.64/2565 ลว. 26 ก.ย..2565

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

30 วัสดุส่านกังาน 69,120.00         69,120.00       " ร้านพฒัน์/69,120.-บาท ร้านพฒัน์/69,120.-บาท " ซ.65/2565 ลว. 26 ก.ย..2565

31 วัสดุคอมพวิเตอร์ 93,700.00         93,700.00       " ร้านโมเดิร์น/93,700.-บาท ร้านโมเดิร์น/93,700.-บาท " ซ.66/2565 ลว. 26 ก.ย..2565

32 ค่าเช่าเต้นโต๊ะเก้าอี้ 6,445.00          6,445.00        " ร้านแต๋น-แหม่ม/6,445.-บาท ร้านแต๋น-แหม่ม/6,445.-บาท " ซ.65/2565 ลว. 27 ก.ย..2565

33 ครุภัณฑ์ทดแทนหอ้งเรียน DLTV 1,130,350.00     1,130,350.00   e-bidding บ. เนค็ สเต็ป โซลูชั่น จก. บ. เทพพรหม จ่ากัด/1,130,350.- " ส.1/2565 ลว. 27 ก.ย. 2565

ส่าหรับหอ้งเรียน Stand Alone บ. เทพพรหม จก.

หจก. เกรท เกน เอ็นเตอร์ไพรส์

34 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,200.00         11,200.00       " ร้านชั่งใจแอร์/11,200.-บาท ร้านชั่งใจแอร์/11,200.-บาท " จ56/2565 ลว. 30 ก.ย..2565

ลงชื่อ...................................................................

  (........................................................................)

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


