
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 เชายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 33-2743 กท 75,000.00   75,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ ลีวัฒนาการ 3840100100951 75,000.00        คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด        1/2566 

2

จางเชาเต็นท โตะ เกาอี้ ตามโครงการการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป 

2566 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10,700.00   10,700.00  " นายฟาคะนอง ทองหีต 3860400219651 10,700.00        คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด        2/2566

3

เชาเครื่องเสียง ไฟเวที ไฟเต็นท ตามโครงการ

แขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนป 2566 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

25,000.00   25,000.00  " นายนฤดล หนูบํารุง 1860700036963 25,000.00        คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด        3/2566 

4

จางเหมาจัดและตกแตงเวทีพิธีเปด - ปดงาน ตาม

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนป 2566 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา

25,000.00   25,000.00  " นางสาววาสิณี หนุนภักดี 3102002106880 25,000.00        คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด        4/2566 

5 คาวัสดุโครงการฯ 19,665.00   19,665.00  "
รานพัฒน โดยนายประพัฒน 

วรชาติ
3869800004308 19,665.00        คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด        5/2566 

6

จางจัดทําปายตามโครงการแขงขันทักษะทาง

วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป 2566 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

7,430.00     7,430.00    " บริษัทนิวัฒน 360 ปริ้นติ้ง 0865563000527 7,430.00          คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด        6/2566 

7
จางจัดพิมพบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐท่ีไมได

ออกดวยระบบคอมพิวเตอร
5,000.00     5,000.00    "

โรงพิมพตั้งเจริญ โดยนายปย

พงศ ตั้งสุจริต
3869900024033 50,000.00        คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด        7/2566 

8 เชาเครื่องถายเอกสาร 26,750.00   26,750.00  บริษัท ธัญญารัตน โอเอ จํากัด 0845560007024 26,750.00        คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด        8/2566

9
คาจางลงโปรแกรมใหม หมายเลขครุภัณฑ 

22/62/21122564
400.00       400.00      " รานโมเดิรน คอมพิวเตอร  386980039098 400.00            คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  11/2566

10
คาจางบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

หมายเลขะเบียน สพป.ชพ.2 61/05/260954
4,382.72     4,382.72    "

บริษัท โตโยตาชุมพร ผูจําหนาย

โตโย จํากัด สาขา 00001

     

0865516000044
4,382.72          คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  12/2566

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.....พฤศจิกายน 2565...

(ชื่อหนวยงาน)....สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วันที่ ......30.....เดือน.....พฤศจิกายน.........พ.ศ.........2565 (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง งบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจางราคาที่จัดซื้อจัดจางเลขที่ผูเสียภาษีรายชื่อผูเสนอราคา



วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.....พฤศจิกายน 2565...

(ชื่อหนวยงาน)....สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วันที่ ......30.....เดือน.....พฤศจิกายน.........พ.ศ.........2565 (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง งบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจางราคาที่จัดซื้อจัดจางเลขที่ผูเสียภาษีรายชื่อผูเสนอราคา

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 3 รายการ 135.00       135.00      "
รานพัฒน โดยนายประพัฒน 

วรชาติ
3869800004308 135.00            คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  13/2566

12

จัดจางทําปายไวนิลตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ขนาด 3x1.5 เมตร จํานวน 1 ปาย

900.00       900.00      "
บริษัท นิวัฒน ปริ้นติ้ง จํากัด 

(สํานักงานใหญ)
0865563000527 900.00            คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  14/2566

13 จัดจางทําตรายาง 240.00       240.00      " รานตรายาง 3860400457030 240.00            เงินนอกงบประมาณ (ลูกเสือ) "      ขอซื้อขอจาง  15/2566

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน (ไสปากกา Pentel 1.00 ) 125.00       125.00      "
รานพัฒน โดยนายประพัฒน 

วรชาติ
3869800004308 125.00            คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  16/2566

15
จางซอมเปลี่ยน HDD SSD 480 GB หมายเลข

ครุภัณฑ 22/20
2,390.00     2,390.00    " รานโมเดิรน คอมพิวเตอร  386980039098 2,390.00          คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  17/2566

16
จัดจางทําพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา

 ประจําป 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
1,000.00     1,000.00    "

ตนรักษรานดอกไม  โดย

นางสาวกรรณิกา อบแพทย

     

0865516000044
1,000.00          เงินนอกงบประมาณ (ลูกเสือ) ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  18/2566

17

จัดจางทําปายไวนิล ขนาด 2x5 เมตร            

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ประจําป 2565 ใน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

1,800.00     1,800.00    "
โปรงานพิมพ โดยนางวาสนา 

สิทธิฤทธิ์
3920300455140 1,800.00          เงินนอกงบประมาณ (ลูกเสือ) ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  19/2566

18
จัดจางทําพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา

 ประจําป 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
1,000.00     1,000.00    "

ปอบดอกไมสด สวี โดยนายปย

วัชร ตุลาธร
3629900237292 1,000.00          เงินนอกงบประมาณ (ลูกเสือ) ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  20/2566

19
ซื้อวัสดุสํานักงาน (เครื่องคิดเลข 1 ตัว กรอบรูป 1

 อัน)
1,700.00     1,700.00    " รานพัฒน โดยนายประพัฒน วรชาติ3869800004308 1,700.00          คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  21/2566

20
วัสดุคอมพิวเตอร (หมึกปริ้นเตอร รุน Conon 

image class MF215) จํานวน 1 ตลับ
3,290.00     3,290.00    " รานโมเดิรน คอมพิวเตอร  386980039098 3,290.00          คาใชจายในการบริหารสํานักงาน ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  22/2566



วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน.....พฤศจิกายน 2565...

(ชื่อหนวยงาน)....สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วันที่ ......30.....เดือน.....พฤศจิกายน.........พ.ศ.........2565 (1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง งบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจางราคาที่จัดซื้อจัดจางเลขที่ผูเสียภาษีรายชื่อผูเสนอราคา

21
จัดจางทําปายฟวเจอรบอรด พับได ขนาด 

100x240 ซม.
1,700.00     1,700.00    " บริษัทนิวัฒน 360 ปริ้นติ้ง 0865563000527 1,700.00          

 บูรณาการการตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ
ราคาทองตลาด      ขอซื้อขอจาง  23/2566


