
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 วัสดุคอมพวิเตอร์ 540.00             540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น/540.-บาท ร้านโมเดิร์น/540.-บาท ราคาต่่าสุด ซ34/2565 ลว. 3 ส.ค.2565
2 วัสดุการแพทย์ 6,000.00          6,000.00        " บ.ปริญญา/6,000.-บาท บ.ปริญญา/6,000.-บาท " ซ35/2565 ลว. 3 ส.ค.2565
3 วัสดุก่อสร้าง 1,000.00          1,000.00        " นายพพิฒัน์/1,000.-บาท นายพพิฒัน์/1,000.-บาท " ซ36/2565 ลว. 3 ส.ค.2565
4 จ้างท่าปา้ยไวนลิ 1,200.00          1,200.00        " บ.นวัิฒน/์1,200.-บาท บ.นวัิฒน/์1,200.-บาท " จ34/2565 ลว. 3 ส.ค.2565
5 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 4,900.00          4,900.00        " นายสมยศ/4,900.-บาท นายสมยศ/4,900.-บาท " จ35/2565 ลว. 3 ส.ค.2565
6 วัสดุส่านกังาน 8,997.00          8,997.00        " ร้านพฒัน์/8,997.-บาท ร้านพฒัน์/8,997.-บาท " ซ37/2565 ลว. 4 ส.ค.2565
7 จ้างเหมารายบคุคล 28,500.00         28,500.00       " น.ส.พมิพษ์ยา/28,500.-บาท น.ส.พมิพษ์ยา/28,500.-บาท " จ36.1/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
8 จ้างเหมารายบคุคล 27,000.00         27,000.00       " น.ส.นภัสกร/27,000.-บาท น.ส.นภัสกร/27,000.-บาท " จ36.2/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
9 จ้างเหมารายบคุคล 31,500.00         31,500.00       " น.ส.วันวิสา/31,500.-บาท น.ส.วันวิสา/31,500.-บาท " จ36.3/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
10 จ้างเหมารายบคุคล 27,000.00         27,000.00       " นายกมลชนก/27,000.-บาท นายกมลชนก/27,000.-บาท " จ36.4/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
11 จ้างเหมารายบคุคล 27,000.00         27,000.00       " น.ส.ปยิรัตน/์27,000.-บาท น.ส.ปยิรัตน/์27,000.-บาท " จ36.5/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
12 จ้างเหมารายบคุคล 43,500.00         43,500.00       " น.ส.อทติยา/43,500.-บาท น.ส.อทติยา/43,500.-บาท " จ36.6/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
13 จ้างเหมารายบคุคล 37,500.00         37,500.00       " น.ส.รัตนาภร/37,500.-บาท น.ส.รัตนาภร/37,500.-บาท " จ36.7/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
14 จ้างเหมารายบคุคล 28,500.00         28,500.00       " น.ส.ศศิวิมล/28,500.-บาท น.ส.ศศิวิมล/28,500.-บาท " จ36.8/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
15 จ้างเหมารายบคุคล 30,000.00         30,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐวี/30,000.-บาท น.ส.ณัฏฐวี/30,000.-บาท ราคาต่่าสุด จ36.9/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
16 จ้างเหมารายบคุคล 30,000.00         30,000.00       " นางรัชฎาพร/30,000.-บาท นางรัชฎาพร/30,000.-บาท " จ36.10/2565 ลว. 8 ส.ค.2565
17 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 950.00             950.00           " ร้านหลังสวน/950.-บาท ร้านหลังสวน/950.-บาท " จ.37/2565 ลว. 11 ส.ค.2565
18 จ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ 2,140.00          2,140.00        " บ.พจีีไฟเบอร์/2,140.-บาท บ.พจีีไฟเบอร์/2,140.-บาท " จ.38/2565 ลว. 11 ส.ค.2565

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....สิงหาคม 2565...
(ช่ือหน่วยงาน)....ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วันที่ ......31.....เดือน....สิงหาคม.........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)
19 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,736.10          7,736.10        " บ.คงค่า/7,736.10บาท บ.คงค่า/7,736.10บาท " จ.39/2565 ลว. 11 ส.ค.2565
20 เช่าซ้ือระบบ Zoom 3,000.00          3,000.00        " ร้านโมเดิร์น/3,000.-บาท ร้านโมเดิร์น/3,000.-บาท " ซ.38/2565 ลว.11 ส.ค.2565
21 วัสดุกีฬา 6,750.00          6,750.00        " เจ๊ต๋ิมทกุอย่าง/6,750.-บาท เจ๊ต๋ิมทกุอย่าง/6,750.-บาท " ซ39/2565 ลว.11 ส.ค. 2565
22 วัสดุคอมพวิเตอร์ 6,400.00          6,400.00        " ร้านโมเดิร์น/6,400.-บาท ร้านโมเดิร์น/6,400.-บาท " ซ.40/2565 ลว. 23 ส.ค.2565
23 จ้างท่ารูปเล่ม 750.00             750.00           " บ.นวัิฒน/์750.-บาท บ.นวัิฒน/์750.-บาท " จ.50/2565 ลว. 25 ส.ค.2565
24 วัสดุคอมพวิเตอร์ 3,900.00          3,900.00        " ร้านพฒัน์/3,900.-บาท ร้านพฒัน์/3,900.-บาท " ซ.41/2565 ลว. 29 ส.ค.2565
25 วัสดุก่อสร้าง 320.00             320.00           " ร้านพฒัน์/320.-บาท ร้านพฒัน์/320.-บาท " ซ.42/2565 ลว. 29 ส.ค.2565
26 วัสดุส่านกังาน 5,385.00          5,385.00        " ร้านพฒัน์/5,385.-บาท ร้านพฒัน์/5,385.-บาท " ซ.43/2565 ลว. 29 ส.ค.2565
27 วัสดุส่านกังาน 1,760.00          1,760.00        " ร้านพเีอส/1,760.-บาท ร้านพเีอส/1,760.-บาท " ซ.44/2565 ลว. 30 ส.ค.2565
28 จ้างท่าปา้ยไวนลิ 38,280.00         38,280.00       " บ.นวัิฒน/์38,280.-บาท บ.นวัิฒน/์38,280.-บาท " จ.41/2565 ลว. 30 ส.ค.2565
29 เช่าเคร่ืองเสียง 45,000.00         45,000.00       " นายนฤดล/45,000.-บาท นายนฤดล/45,000.-บาท " จ.42/2565 ลว. 31 ส.ค.2565
30 จัดซุ้มประตูและเวที 25,000.00         25,000.00       " ร้านชนกิานต์/25,000.-บาท ร้านชนกิานต์/25,000.-บาท " จ.43/2565 ลว.31 ส.ค.2565
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ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


