แบบ สขร.1

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ ำง

วงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3
วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำ
รำคำทีเ่ สนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

23,000.00

23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสันผ้าม่าน

2 จ้างเหมาปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารสานักงาน

89,000.00

89,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเคอีควิปเม้นท์ 1999 89,000.00 หจก.เจเคอีควิปเม้นท์ 1999

89,000.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ 16/12/2562

3 จ้างเหมาปรับปรุ งต่อเติมอาคารร่ มไทร

33,900.00

33,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัณฑิตฟาร์ ม

33,900.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ 30/09/2562

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2,165.00
4,480.00
3,835.00
1,000.00
1,500.00
4,713.89
2,975.00
24,650.00
11,500.00
13,650.00
27,085.00
5,920.00
9,820.00
4,480.00
25,000.00

2,165.00
4,480.00
3,835.00
1,000.00
1,500.00
4,713.89
2,975.00
24,650.00
11,500.00
13,650.00
27,085.00
5,920.00
9,820.00
4,480.00
25,000.00

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมโครงการฯ
จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมโครงการฯ
จ้างทาป้ ายประชาสัมพันธ์ เทศกาลปี ใหม่ 2563
จ้างทาป้ ายประชุมโครงการประชุมชี้แจงฯเงินเดือนเหลือ 30%

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 5130 สุ รินทร์

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมโครงการฯ
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ องปรับอากาศ(หน้าห้อง ผอ. เขต)
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ องปรับอากาศ(กลุ่มเสริ มและแผนฯ)

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ องปรับอากาศ(กลุ่มอานวยการ)

จ้างเหมาถอด ติดตั้งระบบสายไฟอาคารร่ มโพธิ์
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟส่ องสว่างระบบจานดาวเทียม
จ้างเหมาซ่อมชุดโคมไฟถนน
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
จ้างเหมาปรับปรุ งห้องประชุมตาเมือนโต๊ด

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านที เค เซอร์ วิส

33,900.00 หจก.บัณฑิตฟาร์ ม

2,165.00 ร้านที เค เซอร์ วิส
วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไอที แอนด์ เปเปอร์ โกร 4,480.00 บจ.ไอที แอนด์ เปเปอร์ โกร
วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไอที แอนด์ เปเปอร์ โกร 3,835.00 บจ.ไอที แอนด์ เปเปอร์ โกร
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดิแอดไซน์ ครี เอทีฟ 1,000.00 ร้ านดิ แอดไซน์ ครี เอทีฟ
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดิแอดไซน์ ครี เอทีฟ 1,500.00 ร้ านดิ แอดไซน์ ครี เอทีฟ
วิธีเฉพาะเจาะจงบจ.โตโยต้าสุรินทร์(1991)4,713.89 บจ.โตโยต้าสุรินทร์ (1991)
วิธีเฉพาะเจาะจงบจ.ไอที แอนด์ เปเปอร์ โกร
2,975.00 บจ.ไอที แอนด์ เปเปอร์ โกร
วิธีเฉพาะเจาะจงร้านแสงทองการไฟฟ้ า 24,650.00 ร้านแสงทองการไฟฟ้ า
วิธีเฉพาะเจาะจงร้านแสงทองการไฟฟ้ า 11,500.00 ร้านแสงทองการไฟฟ้ า
วิธีแฉพาะเจาะจง
ร้านแสงทองการไฟฟ้ า 13,650.00 ร้านแสงทองการไฟฟ้ า
วิธีเฉพาะเจาะจงร้านแสงทองการไฟฟ้ า 27,085.00 ร้านแสงทองการไฟฟ้ า
วิธีเฉพาะเจาะจงร้านแสงทองการไฟฟ้ า 5,920.00 ร้านแสงทองการไฟฟ้ า
วิธีเฉพาะเจาะจงร้านแสงทองการไฟฟ้ า 9,820.00 ร้านแสงทองการไฟฟ้ า
วิธีเฉพาะเจาะจงร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)
4,480.00 ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)
วิธีเฉพาะเจาะจงร้านแสงทองการไฟฟ้ า 25,000.00 ร้านแสงทองการไฟฟ้ า

23,000.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

สัญญำ/
ข้ อตกลง
18/11/2562

1 จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุตกแต่งอาคารสานักงาน

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 1415 สุ รินทร์

23,000.00 ร้านสันผ้าม่าน

รำคำทีต่ กลงซือ้ /จ้ ำง

2,165.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
4,480.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
3,835.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
1,000.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
1,500.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
4,713.89 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
2,975.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
24,650.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
11,500.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
13,650.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
27,085.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
5,920.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
9,820.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
4,480.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ
25,000.00 มีความสะดวก/ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ

16/01/2563
16/01/2563
16/01/2563
16/01/2563
16/01/2563
16/01/2563
16/01/2563
04/11/2562
17/11/2562
28/10/2562
18/12/2562
04/11/2562
27/11/2562
21/01/2563
06/01/2563

