
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 2562
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1 วัสดุการเรียนการสอน 9,820.00 9,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก
ร้านว.เคร่ืองประดับ

9,820.00 ราคาต่ าสุด 02 ต.ค. 2018

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  ตุลาคม  2561
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

Page 2 of 63



แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 11,459.00 11,459.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมอทอง
บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด
ร้านสุทัศน์ กรอบวิทย์

11,459.00 ราคาต่ าสุด 01 ม.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มกราคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1 วัสดุใช้ในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วันท่ี 18 มีนาคม 2562 ณ โครงการ
พัฒนากลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3,134.00 3,134.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส พี สตูดิโอ กรุ๊ป
ร้านสมอทอง
ร้าน47 ไวนิล สต๊ิกเกอร์

3,134.00 ราคาต่ าสุด 22 ก.พ. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1
เคร่ืองพิมพ์ EPSON LQ 310 8,190.00 8,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 8,190.00 ราคาต่ าสุด 26 มี.ค. 2019

2
โปรแกรมใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ิ  ทองพัฒน์ 20,000.00 ราคาต่ าสุด

3
วัสดุส านักงาน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.พี.สหภัณฑ์ 6,900.00 ราคาต่ าสุด 28 มี.ค. 2019

4
กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 70 แกรม 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.พี.สหภัณฑ์ 2,550.00 ราคาต่ าสุด 12 มี.ค. 2019

5
วัสดุส านักงาน 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.พี.สหภัณฑ์ 1,050.00 ราคาต่ าสุด

6
วัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยเจริญบ้านนา ปิโตรเลียม จ ากัด 1,000.00 ราคาต่ าสุด 28 มี.ค. 2019

7
วัสดุส านักงาน 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.เคร่ืองช่ัง 100.00 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1 ซ่อมแซมชุดล าโพง ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิตวิทยุ 3,531.00 ราคาต่ าสุด 03 เม.ย. 2019

2 วัสดุก่อสร้าง 2,351.86 2,351.86 เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยสมพรค้าวัสดุ (1994) จ ากัด 2,351.86 ราคาต่ าสุด 04 เม.ย. 2019

3 พ้ืนโต๊ะนักเรียน ไม้อัดประสาน 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเขามหาชัยพาราวู๊ด จ ากัด 16,050.00 ราคาต่ าสุด 02 เม.ย. 2019

4 วัสดุก่อสร้าง 551.05 551.05 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตรเกษมซัพพลาย จ ากัด 551.05 ราคาต่ าสุด

5 สต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด งานมอบเกียรติบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก 300.00 ราคาต่ าสุด 03 เม.ย. 2019

6 ไม้อัดยาง ไม้เน้ือแข็ง ใช้ในกิจกรรมรับเกียรติ
บัตร ประจ าปีการศึกษา 2561

1,717.35 1,717.35 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยภัณฑ์ 1,717.35 ราคาต่ าสุด

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 1,440.00 ราคาต่ าสุด

8 วัสดุก่อสร้าง 572.45 572.45 เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตรเกษมซัพพลาย จ ากัด 572.45 ราคาต่ าสุด

9 วัสดุก่อสร้าง 10,140.00 10,140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดขวัญเรือน 10,140.00 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  เมษายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร และอาหารว่าง จัด
เล้ียงผู้บริหาร ครู และนักเรียนกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562

9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน
นางเบ็ญจวรรณ  แท่นทอง

9,750.00 ราคาต่ าสุด 07 พ.ค. 2019

2 ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 80,800.00 80,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 80,800.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

3 ค่าจ้างเคาะ ท าสี รถตู้ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างเอ แชมป์สีรถยนต์ 14 จังหวัด
ภาคใต้

40,000.00 ราคาต่ าสุด

4 กระดาษค าตอบ Binary MCTA 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไบนารี กราฟิก จ ากัด 53,500.00 ราคาต่ าสุด 13 พ.ค. 2019

5 วัสดุในการด าเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ช้ัน 
ม.1 และ ม.4  ประจ าปีการศึกษา 2562

5,323.00 5,323.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิพัฒนู์านิช (ย๊วกเส็ง)
ร้านเพ่ือนนักเรียน
ร้านนับเงิน
ร้านส าราญการดอกไม้
บริษัทเอก-ชัย คัลทรีบิวช่ัน ซิลเทม จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.พี.สหภัณฑ์

5,323.00 ราคาต่ าสุด 07 พ.ค. 2019

6 ค่าถ่ายเอกสารสี พร้อมเข้าเล่ม 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท็อป เซอร์วิส โอ.เอ. 2002 18,000.00 ราคาต่ าสุด 24 พ.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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7 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิตาวุธ  นิลจ ารัส 8,200.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

8 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม 2562

17,585.20 17,585.20 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 ๒

17,585.20 ราคาต่ าสุด 27 พ.ค. 2019

9 เหล็กฉาก และเหล็กเส้นข้ออ้อย 2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์ จ ากัด 2,170.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

10 วัสดุการเกษตร 310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางใหญ่เกษตรภัณฑ์ 310.00 ราคาต่ าสุด

11 ค่าจ้างท าอาหารเล้ียงครู จัดท าแผนปฏิบัติการ
 ประจ าปี 2562

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 1,920.00 ราคาต่ าสุด 27 พ.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

12 ค่าจ้างเหมาท าอาหารเล้ียงครู และกรรมการ
กล่ันกรองโครงการประจ าปี 2562

1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 1,840.00 ราคาต่ าสุด 28 พ.ค. 2019

13 กระเบ้ืองหลังคา 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดผาทองเทรดด้ิง 1,160.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

14 ทราย กระเบ้ือง และอุปกรณ์ 2,530.00 2,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดลานทรายก านัน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดผาทองเทรดด้ิง

2,530.00 ราคาต่ าสุด

15 จัดจ้างปรับปรุงประตูสวิง 2 บานห้องพักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกระจก เอส.ซี.ไอ. 6,000.00 ราคาต่ าสุด 27 พ.ค. 2019

16 สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 31,350.00 31,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช.รุ่งเรือง การพิมพ์ 31,350.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

17 ซ่อมแซมรถยนต์ นข 490 สฎ. 35,250.00 35,250.00 เฉพาะเจาะจง อู่รถยนต์ส.สุวรรณเซอร์วิส 35,250.00 ราคาต่ าสุด 24 พ.ค. 2019

18 คู่มือนักเรียน และผู้ปกครอง 71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช.รุ่งเรือง การพิมพ์ 71,500.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

19 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวธุรการ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2562

6,387.00 6,387.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฏากรณ์  คงปัญญา 6,387.00 ราคาต่ าสุด 29 พ.ค. 2019

20 น้ ามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ประจ าเดือน
เมษายน 2562

7,850.00 7,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพชรทักษิณ ปิโตรเลียม จ ากัด 7,850.00 ราคาต่ าสุด 24 พ.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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21 จ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลอาคาร 3
 ช้ัน 1, 2 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์  กรปรีชา 9,000.00 ราคาต่ าสุด 28 พ.ค. 2019

22 จ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  สุพรรณพงศ์ 8,500.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

23 วัสดุก่อสร้าง 14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดขวัญเรือน 14,160.00 ราคาต่ าสุด

24 ถุงขยะ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งเจริญ ทรู คัลเลอร์ 23,540.00 ราคาต่ าสุด
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

25 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562

5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  ศรีตังนันท์ 5,950.00 ราคาต่ าสุด

26 ผ้าคลุมเก้าอ้ี พร้อมโบว์สีเขียว 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาราดา 28,000.00 ราคาต่ าสุด 28 พ.ค. 2019

27 จ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562

5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  เพชรชู 5,950.00 ราคาต่ าสุด 30 พ.ค. 2019

28 แบบบันทึกการปฏิบัติงานติดตามดูแลนักเรียน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช.รุ่งเรือง การพิมพ์ 4,000.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

29 ค่าถ่ายเอกสาร ห้องธุรการ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2562

4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญญารัตน์ โอเอ 4,450.00 ราคาต่ าสุด 28 พ.ค. 2019

30 สาย UTP ท่อสีขาว กล่องพักสาย RJ-45 29,375.00 29,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 29,375.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

31 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเบ็ญจวรรณ  แท่นทอง 4,600.00 ราคาต่ าสุด 28 พ.ค. 2019

32 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ

19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ 19,800.00 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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33 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,866.00 2,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)
ห้างหู้นส่วนจ ากัดทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ซ็อปส์
ร้านดอกไม้หน้าค่าย

2,866.00 ราคาต่ าสุด 24 พ.ค. 2019

34 จ้างเหมาท าอาหารเล้ียงผู้เข้าอบรมสัมนาผู้
ก ากับลูกเสือ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 20,400.00 ราคาต่ าสุด 17 พ.ค. 2019

35 พรมเช็ดเท้า 285.00 285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านว.เคร่ืองประดับ 285.00 ราคาต่ าสุด 28 พ.ค. 2019

36 ชุดสังฆทาน และดอกไม้ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรฤกษ์  ประเสริฐสุขสันต์ 2,400.00 ราคาต่ าสุด

37 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านไฟฟ้า 4,550.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

38 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มหนังสือเรียน
ภาษาญ่ีปุ่น

10,870.00 10,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย เซอร์วิส 10,870.00 ราคาต่ าสุด

39 วัสดุก่อสร้าง 1,219.00 1,219.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางใหญ่เกษตรภัณฑ์
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)

1,219.00 ราคาต่ าสุด 30 พ.ค. 2019

40 วัสดุการเกษตร 2,581.30 2,581.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเติมศักด์ิออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส
ร้านบางใหญ่เกษตรภัณฑ์
ร้านบ้านและสวน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.จินดาวุฒิ
บริษัทเพชรทักษิณ ปิโตรเลียม จ ากัด

2,581.30 ราคาต่ าสุด 28 พ.ค. 2019

41 หมึกพิมพื HP 4,790.00 4,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,790.00 ราคาต่ าสุด

42 วัสดุส านักงาน 41,374.00 41,374.00 เฉพาะเจาะจง ร้านว.เคร่ืองประดับ
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)

41,374.00 ราคาต่ าสุด

43 วัสดุในการด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว 1,594.20 1,594.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดว.วิทยาภัณฑ์
ร้านวัฒนภัณฑ์
ร้านต๋ิวดอกไม้สด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก

1,594.20 ราคาต่ าสุด 17 พ.ค. 2019

หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562
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44 ภาพ พระบรมราชินี 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที.พี.ซีร็อกซ์ 14,445.00 ราคาต่ าสุด 28 พ.ค. 2019

45 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนมิถุนายน 2562

6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  เพชรชู 6,650.00 ราคาต่ าสุด 22 พ.ค. 2019

46 หมึกพิมพ์ HP Laser jet 1015 1,425.00 1,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 1,425.00 ราคาต่ าสุด
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

47 ธงตราสัญลักษณ์รัชการท่ี 10 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 2,400.00 ราคาต่ าสุด

48 กระดาษค าตอบ +MA Binary MCTA 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไบนารี กราฟิก จ ากัด 53,500.00 ราคาต่ าสุด

49 ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และวัสดุส านักงาน 5,020.00 5,020.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.พี.สหภัณฑ์ 5,020.00 ราคาต่ าสุด

50 จัดซ้ือยาและเภสัช 23,067.00 23,067.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเตือนใจพาณิชย์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัทแฮด.เอ.วี.อี. จ ากัด
ร้านขายยาเต็กอันต้ึง

23,067.00 ราคาต่ าสุด

51 แม็กเย็บกระดาษ เบอร์ 10 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านว.เคร่ืองประดับ 420.00 ราคาต่ าสุด

52 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 5,587.86 5,587.86 เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยสมพรค้าวัสดุ (1994) จ ากัด 5,587.86 ราคาต่ าสุด

53 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 583.00 583.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มไพร์ พร้ินต้ิง แอ็น สเตช่ันเนอร่ี 583.00 ราคาต่ าสุด

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,425.00 1,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต ไอที จ ากัด
ร้านว.เคร่ืองประดับ

1,425.00 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ และตู้เหล็กบานเลือน
กระจก

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญชนกเฟอร์นิเจอร์ 9,200.00 ราคาต่ าสุด 06 มิ.ย. 2019

2 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ และตู้เหล็กบานเลือน
กระจก

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญชนกเฟอร์นิเจอร์ 9,200.00 ราคาต่ าสุด 05 มิ.ย. 2019

3 เคร่ืองฉาพภาพสามมิติ 347,400.00 347,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 347,400.00 ราคาต่ าสุด 19 มิ.ย. 2019

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 22,000.00 ราคาต่ าสุด 21 มิ.ย. 2019

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอน 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 15,300.00 ราคาต่ าสุด 17 มิ.ย. 2019

6 ค่าถ่ายเอกสาร ห้องวิชาการ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2562

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญญารัตน์ โอเอ 3,900.00 ราคาต่ าสุด 04 มิ.ย. 2019

7 จ้างเหมาท าอาหารเล้ียงครู และตัวแทน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
 11

4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 4,950.00 ราคาต่ าสุด

8 ถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแผ่นพัฒนา
การศึกษา 2562

11,320.00 11,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.ซี. เทรดด้ิง สุราษฎร์ธานี 11,320.00 ราคาต่ าสุด 10 มิ.ย. 2019

9 ค่าจ้างจัดพิมพ์ วารสารประกายเพชร 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประจ าปี 2562

148,000.00 148,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ต โปรดักช่ัน 289 148,000.00 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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10 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลอาคาร
 3 ประจ าเดือนมิถุนายน 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์  กรปรีชา 9,000.00 ราคาต่ าสุด 27 มิ.ย. 2019

11 ค่าจ้างลูกจ้างธุรการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฏากรณ์  คงปัญญา 9,000.00 ราคาต่ าสุด

12 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมิถุนายน 
2562

48,850.20 48,850.20 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 ๒

48,850.20 ราคาต่ าสุด
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

13 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนมิถุนายน 2562

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  สุพรรณพงศ์ 8,500.00 ราคาต่ าสุด 28 มิ.ย. 2019

14 วัสดุก่อสร้าง 2,150.84 2,150.84 เฉพาะเจาะจง ร้านบุบผา นวมน่ิม ค้าวัสดุ
ร้านสนอิเล็กทรอนิกส์
ร้านหน่ึงเคร่ืองตัดหญ้า
ร้านธรรมมอเตอร์ไซค์
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)
บริษัทบุญถาวรเซรามิค จ ากัด

2,150.84 ราคาต่ าสุด 10 มิ.ย. 2019

15 ค่าจ้างเปล่ียนประตูม้วน และซ่อมแซมบาน
ประตูสวิง

40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช.นครวุฒิ โลหะการ 40,800.00 ราคาต่ าสุด 28 มิ.ย. 2019

16 จัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนดนตรีไทย 188,900.00 188,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษียร  ประเสริฐสุข 188,900.00 ราคาต่ าสุด 21 มิ.ย. 2019

17 กุญแจรถกระบะ นข 490 สฎ. 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซอร์วิช สุราษฎร์ธานี 200.00 ราคาต่ าสุด 10 มิ.ย. 2019

18 ป้ายโฟม สถาบันพระมหากษัตริย์ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบกราฟฟิค แอนด์ สต๊ิกเกอร์ 1,300.00 ราคาต่ าสุด

19 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือนมิถุนายน 2562 826.00 826.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญญารัตน์ โอเอ 826.00 ราคาต่ าสุด 28 มิ.ย. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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20 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ต่อเติม
หลังคาเช่ือมต่อกับโรงล้างด้านหลังโรงอาหาร

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษียร  ประเสริฐสุข 11,400.00 ราคาต่ าสุด

21 วัสดุก่อสร้าง 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติภัณฑ์เทรดด้ิง
บริษัทเซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด

90.00 ราคาต่ าสุด 10 มิ.ย. 2019

22 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมิถุนายน 
2562

2,202.00 2,202.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญญารัตน์ โอเอ 2,202.00 ราคาต่ าสุด 27 มิ.ย. 2019

23 น้ าหมึกพิมพ์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 500.00 ราคาต่ าสุด 17 มิ.ย. 2019

24 วัสดุเช้ือเพลิง และสารหล่อล่ืน 8,920.00 8,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพชรทักษิณ ปิโตรเลียม จ ากัด 8,920.00 ราคาต่ าสุด
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

25 กระดาษการ์ดหอมเรียบสีขาว 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.พี.สหภัณฑ์ 600.00 ราคาต่ าสุด

26 ค่าจ้างเหมาท าอาหารครู และนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว

80,080.00 80,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 80,080.00 ราคาต่ าสุด 10 มิ.ย. 2019

27 วัสดุก่อสร้าง 2,922.30 2,922.30 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยภัณฑ์ 2,922.30 ราคาต่ าสุด

28 ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง 133,800.00 133,800.00 เฉพาะเจาะจง นางเบ็ญจวรรณ  แท่นทอง 133,800.00 ราคาต่ าสุด 19 มิ.ย. 2019

29 วัสดุจัดการเรียนการสอน 9,785.00 9,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านว.เคร่ืองประดับ
บริษัทสปิริต จ ากัด
ร้านดอกไม้วันดีดี

9,785.00 ราคาต่ าสุด

30 กุญแจล็อค 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุบผา นวมน่ิม ค้าวัสดุ 500.00 ราคาต่ าสุด

31 วัสดุงานบ้านงานครัว 64,806.00 64,806.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 64,806.00 ราคาต่ าสุด 26 มิ.ย. 2019

32 หนังสือเรียนภาษาจีน 15,080.00 15,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแฮปป้ีไชนีสเอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด 15,080.00 ราคาต่ าสุด 05 มิ.ย. 2019

33 ค่าจ้างเหมารถบัส 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  ศรีสวัสด์ิ 1,200.00 ราคาต่ าสุด 18 มิ.ย. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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34 ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างเล้ียง ในการประชุม
ผู้ปกครองเครือข่าย วันท่ี 21 มิถุนายน 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบ็ญจวรรณ  แท่นทอง 1,000.00 ราคาต่ าสุด 20 มิ.ย. 2019

35 ตรายาง เล่ือนเงินเดือน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก 600.00 ราคาต่ าสุด 05 มิ.ย. 2019

36 ปล๊ักไฟ 3 ตา 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต ไอที จ ากัด 700.00 ราคาต่ าสุด 14 มิ.ย. 2019

37 ใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

3,490.00 3,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมอทอง
ร้านแมว ดอกไม้
ร้านกุ๊กไก่พาณิชย์
ร้านน้องกุ้งทุกอย่าง 20 บาท

3,490.00 ราคาต่ าสุด

38 จัดซ้ือถ่านชาร์ท eneloop A4 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเลคทรอนิคส์ เซ็นเตอร์ 680.00 ราคาต่ าสุด 12 มิ.ย. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

39 หมึกพิมพ์ 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต ไอที จ ากัด 920.00 ราคาต่ าสุด

40 โทรศัพท์ไร้สายต้ังโต๊ะ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 390.00 ราคาต่ าสุด

41 จัดซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนโครงการ
พิเศษ

27,903.50 27,903.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณทิตไทย จ ากัด
ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
ร้านไทยวัฒนาพานิช
บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)
นายสุริยา  นาคใหญ่

27,903.50 ราคาต่ าสุด 04 มิ.ย. 2019

42 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 70 แก
รม

10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 10,350.00 ราคาต่ าสุด 24 มิ.ย. 2019

43 หมึกเคร่ืองโทรสาร 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต ไอที จ ากัด 1,390.00 ราคาต่ าสุด 25 มิ.ย. 2019

44 หมึกพิมพ์ 2,525.00 2,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต ไอที จ ากัด 2,525.00 ราคาต่ าสุด 19 มิ.ย. 2019

45 ใช้ในการด าเนินงานส านักงาน 3,935.00 3,935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านว.เคร่ืองประดับ 3,935.00 ราคาต่ าสุด 21 มิ.ย. 2019

46 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 3,450.00 ราคาต่ าสุด 24 มิ.ย. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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47 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 20,280.00 20,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต จ ากัด
บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด

20,280.00 ราคาต่ าสุด

48 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองท าอาหาร 8,882.00 8,882.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.ดาวเทียม (1992)
บรืษัทสิริสินกรุ๊ป จ ากัด
บริษัทยู ช้อปป้ิง จ ากัด

8,882.00 ราคาต่ าสุด 19 มิ.ย. 2019

49 จัดซ้ือเส้ือ กางเกงกีฬาเปตอง 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแดนเนรมิต
ร้านตาปีสปอร์ตเซ็นเตอร์

1,900.00 ราคาต่ าสุด 05 มิ.ย. 2019

50 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 65,020.00 65,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 65,020.00 ราคาต่ าสุด 17 มิ.ย. 2019

51 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 5,780.00 5,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยสมพรค้าวัสดุ (1994) จ ากัด 5,780.00 ราคาต่ าสุด 10 มิ.ย. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

52 จัดซ้ือชุดไม้ถูพ้ืน 1,658.00 1,658.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาสุ
ราษฎร์ธานี)

1,658.00 ราคาต่ าสุด 28 มิ.ย. 2019

53 ค่าจ้างเหมาท าอาหารเล้ียงผู้ปกครอง ครู และ
บุคคลากร ในการประชุมผู้ปกครอง วันท่ี 8-9
 มิถุนายน 2562

34,980.00 34,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน
นางบวรพรรณ  เทือกสุบรรณ
นางเบ็ญจวรรณ  แท่นทอง

34,980.00 ราคาต่ าสุด 05 มิ.ย. 2019

54 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 70 แก
รม

3,825.00 3,825.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.พี.สหภัณฑ์ 3,825.00 ราคาต่ าสุด 25 มิ.ย. 2019

55 จัดซ้ือไม้จ าปา 5,130.65 5,130.65 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยภัณฑ์ 5,130.65 ราคาต่ าสุด 21 มิ.ย. 2019

56 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินกิจกรรม 22,315.00 22,315.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก
ร้านแสงชัยเซอร์ฺวิส
หสม.พ.นภัส

22,315.00 ราคาต่ าสุด 10 มิ.ย. 2019

57 จัดซ้ือชุดทดสอบสารปรอทต่าง ๆ 2,164.61 2,164.61 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี สมาร์ท ชายเอ็นซ์ จ ากัด 2,164.61 ราคาต่ าสุด 21 มิ.ย. 2019

58 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ พยาบาล 3,586.00 3,586.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทีซี พลัส เมดิคอล
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บริษัทอีเอสเอ็ม เมดิคอล จ ากัด

3,586.00 ราคาต่ าสุด

59 ค่าจ้างเหมาท าอาหารเล้ียงครู นักเรียนเข้า
ค่ายฝึกซ้อมดนตรีสากล ระหว่างวันท่ี 21-23 
มิถุนายน 2562

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  เสือแก้ว 36,000.00 ราคาต่ าสุด 19 มิ.ย. 2019

หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน  2562
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60 จัดซ้ือชุด VOTCE ไมค์ลอย Shore 5,535.11 5,535.11 เฉพาะเจาะจง ร้านสาธิตวิทยุ 5,535.11 ราคาต่ าสุด

61 จัดซ้ือแบตเตอร่ี รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูด้า มอเตอร์ จ ากัด 6,200.00 ราคาต่ าสุด 24 มิ.ย. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ และเคร่ืองส ารองไฟ 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 24,400.00 ราคาต่ าสุด 01 ก.ค. 2019

2 จัดซ้ือโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสตาร์ซอฟท์แวร์ จ ากัด 50,000.00 ราคาต่ าสุด 05 ก.ค. 2019

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา 196,400.00 196,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 196,400.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

4 จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 36,900.00 36,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 36,900.00 ราคาต่ าสุด 01 ก.ค. 2019

5 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด และเคร่ืองบันทึก 14,640.00 14,640.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 14,640.00 ราคาต่ าสุด 19 ก.ค. 2019

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 23,100.00 ราคาต่ าสุด 30 ก.ค. 2019

7 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนมิถุนายน 2562

6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  ศรีตังนันท์ 6,650.00 ราคาต่ าสุด 22 ก.ค. 2019

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสาร 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562

6,680.00 6,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.ซี. เทรดด้ิง สุราษฎร์ธานี 6,680.00 ราคาต่ าสุด 01 ก.ค. 2019

9 ตรวจเช็ค เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถตู้ นข 
5348 สฎ.

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง อู่รถยนต์ส.สุวรรณเซอร์วิส 1,400.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

10 ค่าจ้างตัดแต่งต้นไม้บริเวณโรงเรียน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย์  โตเอ่ียม 5,000.00 ราคาต่ าสุด 15 ก.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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11 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กระดาษ เอ3 แบบแปลน
อาคาร

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุวรรณอักษร จ ากัด
ร้านจุฑาภรณ์ซีรอกซ์

320.00 ราคาต่ าสุด

12 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่ง ลูกเสือ-เนตร
นารี

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนะกิจ  นวลนุ่น 1,000.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

13 ค่าจ้างเหมาท าอาหารเล้ียงครู และนักเรียน
เข้าค่ายห้องเรียนโครงการพิเศษ ระหว่างวันท่ี
 14-15 กรกฎาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา  รัตนะ 6,480.00 ราคาต่ าสุด 08 ก.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

14 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ช้ันเดียวพา
นักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมห้องเรียนโครงการ
พิเศษ ระหว่างวันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2562 
ณ จ.สุงขลา

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานทิพย์  แซ่เฮง 22,000.00 ราคาต่ าสุด

15 จ้างลูกจ้างช่ัวคราวธุรการโรงเรียนสุราษฎร์
ธานี ๒ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชฎากรณ์  คงปัญญา 9,000.00 ราคาต่ าสุด 30 ก.ค. 2019

16 ค่าจ้างรถบัสรับ-ส่งนักเรียนไปปลูกป่าชายเลน
 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรชายฝ่ังทะเลท่ี 14 
อ าเภอากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนะกิจ  นวลนุ่น 2,500.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

17 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร และอาหารว่าง
กิจกรรมค่าทักษะส่ือสารภาษาไทย วันท่ี 12 
กรกฎาคม 2562

14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัตร  จันทร์ด า
นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน

14,750.00 ราคาต่ าสุด

18 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 1,224.00 1,224.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญญารัตน์ โอเอ 1,224.00 ราคาต่ าสุด 30 ก.ค. 2019

19 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2562

1,909.00 1,909.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธัญญารัตน์ โอเอ 1,909.00 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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20 ค่าจ้างซ่อมแซมล าโพงสนามคณะสี 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบนซ์ อีเล็คทรอนิกส์ 1,200.00 ราคาต่ าสุด

21 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ 16,200.00 ราคาต่ าสุด

22 ตรายาง กลุ่มบริหารท่ัวไป 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมธากราฟฟิก 540.00 ราคาต่ าสุด 02 ก.ค. 2019

23 ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 1,500.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

24 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ 16,200.00 ราคาต่ าสุด 30 ก.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

25 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 12,330.00 12,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพชรทักษิณ ปิโตรเลียม จ ากัด 12,330.00 ราคาต่ าสุด 02 ก.ค. 2019

26 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 60,783.00 60,783.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 60,783.00 ราคาต่ าสุด 12 ก.ค. 2019

27 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
เล้ียงคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง วันท่ี 
19 กรกฎาคม 2562

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางบวรพรรณ  เทือกสุบรรณ 6,600.00 ราคาต่ าสุด 15 ก.ค. 2019

28 ซ่อมแซมแอมป์ห้อง 322 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 790.00 ราคาต่ าสุด 30 ก.ค. 2019

29 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแอร์ 25,300.00 ราคาต่ าสุด

30 แผ่นไวนิล กิจกรรมไหว้ครู ขนาด 1.80 x 3.60
 เมตร

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก 1,200.00 ราคาต่ าสุด 01 ก.ค. 2019

31 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
เล้ียงนักรียนคณะสีม่วง วันท่ี 9 สิงหาคม 2562

15,134.00 15,134.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณวิสา  ไกรวงศ์ 15,134.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019

32 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี 11,925.00 11,925.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 11,925.00 ราคาต่ าสุด 02 ก.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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33 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
 คณะสีน้ าเงิน วันท่ี 9 สิงหาคม 2562

16,450.00 16,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนีย์  สมศักด์ิ 16,450.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019

34 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง 305.00 305.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุบผา นวมน่ิม ค้าวัสดุ
ร้านไอเดีย วอเตอร์

305.00 ราคาต่ าสุด 02 ก.ค. 2019

35 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร และอาหารว่างเล้ียง
นักเรียนคณะสีเหลือง การแข่งขันกีฬาภายใน
 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันท่ี 9 
สิงหาคม 2562

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลชญาน์นั  ศรีกาญจนรัตน์ 18,000.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

36 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
เล้ียงนักเรียนคณะสีฟ้า กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันท่ี 9
 สิงหาคม 2562

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 15,000.00 ราคาต่ าสุด

37 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง 933.00 933.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางใหญ่เกษตรภัณฑ์
บริษัทสุราษฎร์สุขภัณฑ์เทรดด้ิง จ ากัด

933.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

38 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
 เล้ียงนักเรียนคณะสีแดง กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ 
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
วันท่ี 9 สิงหาคม 2562

17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยาพร  สังกะเพศ 17,600.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019

39 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก้ือเดชวัสดุภัณฑ์ 150.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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40 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
เล้ียงผู้บริหาร ครู และบุคคลากร กิจกรรม
แข่งขันกีฬาสีภายใน ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันท่ี 9 
สิงหาคม 2562

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 17,000.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019

41 จัดว้ือวัสดุ อุปกรณ์ ติดต้ังโปรเจคเตอร์
หอประชุม

27,730.00 27,730.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 27,730.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

42 ค่าเช่าเต้นท์ ขนาด 5 x 10 เมตร พร้อมผ้า
เพดาน พัดลม จ านวน 4 หลัง กิจกรรม
แข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ  แก้วคงคา 6,000.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019

43 จัดซ้ือลูกปิดประตู 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดขวัญเรือน 760.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

44 ค่าจ้างเหมารถบัส รับ-ส่ง วงดุริยางด์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนะกิจ  นวลนุ่น 1,500.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019

45 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร  นาวารัตน์ 5,000.00 ราคาต่ าสุด

46 จัดซ้ือสีทาภายนอก พร้อมแปรงทาสี 257.00 257.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเสริมสร้าง 257.00 ราคาต่ าสุด 10 ก.ค. 2019

47 ค่าจ้างแต่งหน้า และเช่าชุด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ๋อ บิวต้ี
ร้านอ.เดช

15,000.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019

48 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 725.00 725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางใหญ่เกษตรภัณฑ์ 725.00 ราคาต่ าสุด 10 ก.ค. 2019

49 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์หนังสือวารสารดีน่าอ่าน 7,624.50 7,624.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 7,624.50 ราคาต่ าสุด

50 ค่าเช่าเช้ือเพลิงแก๊ส ค่าจ้างแม่บ้านท าความ
สะอาด และค่าจ้างทาสีสนาม

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  สิทธิวงษ์ 3,900.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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51 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ และวารสาร 1,670.00 1,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 1,670.00 ราคาต่ าสุด 10 ก.ค. 2019

52 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงภูมูิทัศน์ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมแสงการเกษตร
นางสาววิจิตตรา  ใจงาม

1,950.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

53 จัดซ้ือสะดือ 2 ตอน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุราษฎร์สุขภัณฑ์เทรดด้ิง จ ากัด 300.00 ราคาต่ าสุด 10 ก.ค. 2019

54 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 2,545.00 2,545.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดว.วิทยาภัณฑ์ 2,545.00 ราคาต่ าสุด 05 ก.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

55 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
เล้ียงผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ วันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2562

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 17,000.00 ราคาต่ าสุด 08 ก.ค. 2019

56 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนครศรีปิโตรเล่ียม
บริษัทเซาท์เธิร์นโลจิสติกส์ (2009) จ ากัด

2,000.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

57 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ติดต้ังพัดลมอุตสาหกรรม 10,775.00 10,775.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 10,775.00 ราคาต่ าสุด 01 ก.ค. 2019

58 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนนทรี แอลพีจี จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพลังสรณ์

2,600.00 ราคาต่ าสุด 08 ก.ค. 2019

59 จัดซ้ือวัสด อุปกรณ์ ติดต้ังกล้องวงจรปิดของ
โรงอาหาร

3,490.00 3,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 3,490.00 ราคาต่ าสุด 19 ก.ค. 2019

60 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท าความสะอาด และดูแล
โรงอาหาร

13,745.00 13,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 13,745.00 ราคาต่ าสุด

61 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงาน
กิจกรรมดังกล่าว

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน47 ไวนิล สต๊ิกเกอร์ 2,500.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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62 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 32,156.00 32,156.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องแก้ว
ร้านบุญเสริมสร้าง
ร้านว.เคร่ืองประดับ
ร้านจันจุรีย์
ร้านเอ็มไพร์ พร้ินต้ิง แอ็น สเตช่ันเนอร่ี
ร้านตาปีสปอร์ตเซ็นเตอร์

32,156.00 ราคาต่ าสุด 04 ก.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

63 ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างในการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 
1/2562 รอบ 2 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562

1,725.00 1,725.00 เฉพาะเจาะจง นางบวรพรรณ  เทือกสุบรรณ 1,725.00 ราคาต่ าสุด 25 ก.ค. 2019

64 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 10,835.00 10,835.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาปีสปอร์ตเซ็นเตอร์ 10,835.00 ราคาต่ าสุด 04 ก.ค. 2019

65 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP TONER 85A CE285A 4,590.00 4,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต ไอที จ ากัด 4,590.00 ราคาต่ าสุด 05 ก.ค. 2019

66 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 16,537.00 16,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มไพร์ พร้ินต้ิง แอ็น สเตช่ันเนอร่ี
บริษัทสปิริต ไอที จ ากัด

16,537.00 ราคาต่ าสุด

67 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริต ไอที จ ากัด 11,500.00 ราคาต่ าสุด

68 ค่าเช่าชุดไทย ในการการแสดงกิจกรรม
แข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันท่ี 9 สิงหาคม 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกระตะศิลป์ 3,000.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019

69 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการซ่อมแซม 2,230.00 2,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททริปเบ้ิล-เอส เอ็นเทอร์ไพรส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

2,230.00 ราคาต่ าสุด 05 ก.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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70 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ห้องโสต 13,647.00 13,647.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเลคทรอนิคส์ เซ็นเตอร์
บริษัทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด
บริษัทอมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คทรอนิกส์ 
จ ากัด
ร้านพีชีวิน ช็อป
บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

13,647.00 ราคาต่ าสุด 09 ก.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

71 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ

13,377.15 13,377.15 เฉพาะเจาะจง ร้านส่ีแยกท่าทองใหม่
ร้านจันทร์เจริญบิวต้ี
ร้านว.เคร่ืองประดับ
บริษัทริชชีบิวต้ี จ ากัด
บริษัทบัณทิตไทย จ ากัด
บริษัทเตือนใจพาณิชย์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ร้านใบนาว ก๊ิฟช๊อป

13,377.15 ราคาต่ าสุด

72 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

16,075.00 16,075.00 เฉพาะเจาะจง ร้านT&amp;Y Troding
ร้านThairobotshop
บริษัทอี พี เอส พันธ์ุทิพย์ จ ากัด
บริษัทวิโรฒวิทยาภัณฑ์ จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส.สมาร์ทเทค ซิสเต็ม

16,075.00 ราคาต่ าสุด 01 ก.ค. 2019

73 จัดซ้ือแผ่นไวนิล ขนาด 1.00 x 2.20 เมตร 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก 1,600.00 ราคาต่ าสุด 30 ก.ค. 2019

74 จัดซ้ือวัสดุ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโค้งพันล้าน 2,000.00 ราคาต่ าสุด

หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562

Page 40 of 63



75 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการด าเนินงาน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปี
การศูึกษา 2562

16,902.00 16,902.00 เฉพาะเจาะจง ร้านของช า
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก
ร้านป้านี
ร้านถุงเงิน
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชาละวันไอซ์

16,902.00 ราคาต่ าสุด 31 ก.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

76 จัดซ้ือแผ่นไวนิล กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ มหา
วิทยาลับราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันท่ี ระหว่าง
วันท่ี 6-9 สิงหาคม 2562

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก 4,500.00 ราคาต่ าสุด

77 จัดซ้ือโมเดลเต้านม จ าลอง 3,490.00 3,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน108 ดรักเอ็กเพรส 3,490.00 ราคาต่ าสุด 10 ก.ค. 2019

78 จัดซ้ือน้ าหมึกพิมพ์ EPSON 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 500.00 ราคาต่ าสุด 30 ก.ค. 2019

79 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 1,064.00 1,064.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนตะวันเมล็ดพันธ์ุแท้
ร้านโฟร์ทีการ์เด้น
นางสาวชุติมา  สุวรรณศรี

1,064.00 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1 จัดซ้ือกลองทอมบ้า 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์การดนตรี 4,900.00 ราคาต่ าสุด 07 ส.ค. 2019

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,790.00 15,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 15,790.00 ราคาต่ าสุด

3 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว นักการภารโรงเรียน 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประทูุม  ดุจรักษ์ 9,000.00 ราคาต่ าสุด 06 ส.ค. 2019

4 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 19,443.20 19,443.20 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 ๒

19,443.20 ราคาต่ าสุด 07 ส.ค. 2019

5 จัดจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  สุพรรณพงศ์ 8,500.00 ราคาต่ าสุด

6 จัดจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  ศรีตังนันท์ 7,000.00 ราคาต่ าสุด

7 จัดจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอมร  นวลเสน่ห์ 6,300.00 ราคาต่ าสุด

8 จ้างแม่บ้านท าความสะอาด อาคารเรียน และ
บริเวณรับผิดชอบ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมบูรณ์  กรปรีชา 9,000.00 ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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9 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
เล้ียงคณะกรรมการประเมินลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ วันท่ี 5 สิงหาคม 2562

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประจิน  อารมย์ช่ืน 4,800.00 ราคาต่ าสุด 19 ส.ค. 2019

10 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยพร้ินท์ต้ิง 970.00 ราคาต่ าสุด

11 ค่าจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง จรัสแสงทัวร์ 16,500.00 ราคาต่ าสุด 15 ส.ค. 2019

12 ค่าจ้างติดต้ังโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 3,000.00 ราคาต่ าสุด
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

13 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน พา
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทัศน
ศึกษาจังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี 17-18 
สิงหาคม 2562

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชราวุฒิ  พุทธแก้ว 72,000.00 ราคาต่ าสุด

14 ค่าจ้างเหมาท าอาหารเล้ียงนักเรียน ทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี
 17-18 สิงหาคม 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล่องแก่งนายพล &amp; รีสอร์ท 7,500.00 ราคาต่ าสุด

15 จัดจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
 เล้ียงวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจวรรณ  แท่งทอง 1,700.00 ราคาต่ าสุด 19 ส.ค. 2019

16 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนสิงหาคม 2562

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  สุพรรณพงศ์ 8,500.00 ราคาต่ าสุด 26 ส.ค. 2019

17 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนสิงหาคม 2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  ศรีตังนันท์ 7,000.00 ราคาต่ าสุด

18 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนสิงหาคม 2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมร  นวลเสน่ห์ 7,000.00 ราคาต่ าสุด

19 ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างเล้ียงผู้ปกครองใน
การประชุมผู้ปกครองฯ วันท่ี 29 สิงหาคม 
2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบวรพรรณ  เทือกสุบรรณ 1,000.00 ราคาต่ าสุด 27 ส.ค. 2019

หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2562
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20 ค่าจ้างเหมาท าอาหารเล้ียงนักเรียนดนตรีไทย 
ระหว่างวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 12 
กันยายน 2562

16,320.00 16,320.00 เฉพาะเจาะจง นางยอดอ้อ  นางผดุง 16,320.00 ราคาต่ าสุด 19 ส.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

21 จัดซ้ือชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนแลกเปลููัยน 1,879.00 1,879.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมอทอง
นางสาวพรรณี ศรีแสง

1,879.00 ราคาต่ าสุด 07 ส.ค. 2019

22 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซม 1,175.00 1,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติภัณฑ์เทรดด้ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดขวัญเรือน

1,175.00 ราคาต่ าสุด

23 จัดซ้ือชุดฝึกของผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 5,840.00 5,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดิอาร์ม่ี ช๊อป 5,840.00 ราคาต่ าสุด 15 ส.ค. 2019

24 จัดซ้ือธงอาเซียน 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 1,650.00 ราคาต่ าสุด 07 ส.ค. 2019

25 จัดซ้ือธงชาติ และธง ร.10 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 4,800.00 ราคาต่ าสุด

26 จัดซ้ือวัสดุใช้ในการด าเนินกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้

11,878.00 11,878.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 ๒
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ห้างหู้นส่วนจ ากัดเจ้าคุณกราฟฟิก
ร้านผกาดีไซน์

11,878.00 ราคาต่ าสุด 19 ส.ค. 2019

27 จัดซ้ือธงชาติ และธงสัญลักษณ์ ร.10 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 4,800.00 ราคาต่ าสุด 07 ส.ค. 2019

28 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ และวารสาร 1,730.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 1,730.00 ราคาต่ าสุด 19 ส.ค. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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29 จัดซ้ือผ้าสีเหลือง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชัย 1,200.00 ราคาต่ าสุด 07 ส.ค. 2019

30 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพชรทักษิณ ปิโตรเลียม จ ากัด 8,640.00 ราคาต่ าสุด 16 ส.ค. 2019

31 จัดจ้างเช่าเต้นท์ ขนาด 5 x 10 เมตร พร้อม
ผ้าม่านเพดาน และพัดลม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระยุทธ  แก้วคงคา 3,000.00 ราคาต่ าสุด 07 ส.ค. 2019

32 จัดซ้ือวัสดุชุดกีฬา 10,125.00 10,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านในลึกสปอร์ตเวชภัณฑ์-เบ็ดเตล็ด 10,125.00 ราคาต่ าสุด 15 ส.ค. 2019

33 ค่าจ้างรถบัสธรรมดา พานักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนะกิจ  นวลนุ่น 3,000.00 ราคาต่ าสุด 07 ส.ค. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

34 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้

10,651.00 10,651.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจักสาน
ร้านว.เคร่ืองประดับ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.ดาวเทียม (1992)
ร้านทับทิมไข่ไก่
ร้านต้นรัก
ร้านแมว ดอกไม้
ร้านลานผกา
ร้านจักสาน
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)

10,651.00 ราคาต่ าสุด

หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2562
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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35 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ในการด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าว

35,217.50 35,217.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหู้นส่วนจ ากัดพงษ์ไชยการค้า
ร้านกัลยา ดาวเรือง
ร้านเทียนโชค เซอร์วิส
ร้านว.เคร่ืองประดับ
บริษัทสุราษฎร์ธานีดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด
ร้านเล็กใจดีค้าผ้า
ร้านปักหลักเคร่ืองครัว
ร้านสหภัณฑ์ค้าผ้า
ร้านจุรีรัตน์
บริษัทสุวรรณอักษร จ ากัด
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ร้านนับเงิน
บริษัทMR.D.I.Y. (BANGKOK) Co.,Ltd.
ร้านน้องกุ้งทุกอย่าง 20 บาท
บริษัทวิทยาศรม จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก
ร้านขนมไทย
ร้านตุ๊กต๊ิก ชานมไข่มุก
ร้านสวัสดิการภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 ๒
ร้านSK สุทัศน์ กรอบวิทย์
ร้านดอกไม้วันดีดี

35,217.50 ราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กันยายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

1 จุดซ้ือครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ จอรับภาพ และ
เคร่ืองฉายภาพสามมิติ

46,900.00 46,900.00 บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 46,900.00 02 ก.ย. 2019

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดีย พร้อมติดต้ัง 50,400.00 50,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 50,400.00
3 จัดซ้ือโปรเจคเตอร์ 39,500.00 39,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 39,500.00 10 ก.ย. 2019

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 29,200.00 29,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพ่ือนคอมแซท 29,200.00 16 ก.ย. 2019

5 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
 ประจ าเเดือนสิงหาคม 2562

9,000.00 9,000.00 นางสาวชฎากรณ์  คงปัญญา 9,000.00 02 ก.ย. 2019

6 ค่าจ้างปะยางรถเข็น 120.00 120.00 ร้านธีระมอเตอร์ 120.00
7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 16,797.00 16,797.00 ร้านสวัสดิการภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 ๒
16,797.00

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 1,359.00 1,359.00 ร้านธัญญารัตน์ โอเอ 1,359.00 04 ก.ย. 2019

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 1,078.00 1,078.00 ร้านธัญญารัตน์ โอเอ 1,078.00

10 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลเบริ
เวณโรงเรียน

9,000.00 9,000.00 นางสมบูรณ์  กรปรีชา 9,000.00

11 ค่าจ้างซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ ของ
ห้องเรียน

9,900.00 9,900.00 ร้านรุ่งเรืองแอร์ 9,900.00

12 ค่าจ้างเหมาท าอาหารเล้ียงวิทยากร ครู และ
นักเรียนในการอบรมการเตรียมความพร้อม
ในการแข่งขันวิชาการด้านการผลิตส่ือฯ

4,300.00 4,300.00 นายจิระยุทธ  แซ่เอ้ียว 4,300.00 11 ก.ย. 2019
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13 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันเล้ียงวิทยากร 
และคณะ

1,685.00 1,685.00 บริษัทหาดทอง (หาดใหญ่) จ ากัด 1,685.00 10 ก.ย. 2019

14 จัดจ้างเปล่ียนฟิวส์และทรานซิสเตอร์ของ
แอมป์เคร่ืองเสียง

1,000.00 1,000.00 บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,000.00 16 ก.ย. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

15 จัดจ้างเหมาท าอาหาร และอาหารว่างค่าย
คณิตศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 6-7 กันยายน 2562

16,900.00 16,900.00 นายเกียรติศักด์ิ  ทองใส 16,900.00 02 ก.ย. 2019

16 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร และอาหารว่าง เล้ียง
วิทยากร

1,100.00 1,100.00 ร้านใบบัว 1,100.00 10 ก.ย. 2019

17 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 72,000.00 72,000.00 บริษัทท๊อปอัพ เลินน่ิง จ ากัด 72,000.00 19 ก.ย. 2019

18 ค่าจ้างเหมาบริการทัวร์ท่องเท่ียวต่างประเทศ 427,990.00 427,990.00 บริษัทท๊อปอัพ เลินน่ิง จ ากัด 427,990.00

19 จัดซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการ
เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

5,491.00 5,491.00 ร้านแสงชัยเซอร์ฺวิส
ร้านฟาสท์ก๊อปป้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ร้านแสงชัยพร้ินท์ต้ิง
ร้านพี พี ก๊อปป้ี

5,491.00 11 ก.ย. 2019

20 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนกันยายน 2562

8,500.00 8,500.00 นางอุไรวรรณ  สุพรรณพงศ์ 8,500.00 24 ก.ย. 2019

21 ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ปรจ าเดือนกันยายน 2562

7,350.00 7,350.00 นางอมร  นวลเสน่ห์ 7,350.00

22 ค่จ้างแม่บ้านท าความสะอาด และดูแลโรง
อาหาร ประจ าเดือนกันยายน 2562

7,350.00 7,350.00 นางสาวสุนิสา  ศรีตังนันท์ 7,350.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กันยายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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23 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าเดือนกันยายน 
2562

9,000.00 9,000.00 นางสาวชฎากรณ์  คงปัญญา 9,000.00 30 ก.ย. 2019

24 ค่าจ้างเหมาร้ือถอน Caver Way โรงจอดรถ 
และต้นไม้

73,830.00 73,830.00 ร้านกัมปนาทวิศวกรรม 73,830.00 13 ก.ย. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

25 ค่าจ้างเหมาท าอาหารเล้ียงนักเรียนเข้าค่าย
ฝึกซ้อมนักเรียน ระหว่างวันท่ี 4-20 กันยายน 
2562

2,400.00 2,400.00 นายจิระยุทธ  แซ่เอ้ียว 2,400.00 10 ก.ย. 2019

26 จัดซ้ือวัสดุ หมึกพิมพ์ HP CE285A 85A 
TONER BLACK

2,390.00 2,390.00 บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 2,390.00 02 ก.ย. 2019

27 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 64,500.00 64,500.00 นางสาวรัชฎา  อินทร์แทน 64,500.00 11 ก.ย. 2019

28 จัดซ้ือกระดาษโฟสต์อิดส์ 960.00 960.00 ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 960.00 02 ก.ย. 2019

29 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง และสารหล่อล่ืน 710.00 710.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเติมศักด์ิออยล์ แอนด์ 
เซอร์วิส

710.00 04 ก.ย. 2019

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,390.00 2,390.00 ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 2,390.00 02 ก.ย. 2019

31 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 3,000.00 3,000.00 บริษัทเอ็มเอชชิปิโตรเลียม จ ากัด
บริษัทดอนนกปิโตรเล่ียม จ ากัด

3,000.00 11 ก.ย. 2019

32 จัดจ้างเหมาท าอาหารเล้ียงนักเรียนเข้าค่าย
ฝึกซ้อมดนตรีไทย

9,600.00 9,600.00 นางดาราพร  ยศเมฆ 9,600.00 25 ก.ย. 2019

33 จัดจ้างจัดท าเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 3,200.00 3,200.00 ร้านแสงชัยเซอร์ฺวิส 3,200.00 24 ก.ย. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กันยายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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34 จัดซ้ือกรอบรูป 700.00 700.00 ร้านกรอบรูปพวงเพชร 700.00 10 ก.ย. 2019

35 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง และสารหล่อล่ืน 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2562

16,140.00 16,140.00 บริษัทเพชรทักษิณ ปิโตรเลียม จ ากัด 16,140.00

36 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ และวารสารประจ าเดือน
สิงหาคม 2562

1,770.00 1,770.00 ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 1,770.00

37 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 4,740.00 4,740.00 บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,740.00 02 ก.ย. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

38 จัดซ้ือวัสดุจัดท าข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 
1/2562

7,995.00 7,995.00 บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 7,995.00 18 ก.ย. 2019

39 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 24,000.00 24,000.00 นายจรัส ช านาญ 24,000.00 12 ก.ย. 2019

40 จัดซ้ือป้ายแบบครอบ ตัดบูทนิทรรศการ 22,500.00 22,500.00 ร้านก็อปปร้ินต้ิง 22,500.00 11 ก.ย. 2019

41 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 4,350.00 4,350.00 ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 4,350.00 10 ก.ย. 2019

42 จัดซ้ือกรอบรูปหลุยส์ 700.00 700.00 ร้านกรอบรูปพวงเพชร 700.00
43 จัดซ้ือวัสดุถุงขยะสีด า 14,800.00 14,800.00 ห้างหู้นส่วนจ ากัดบุญดี 99 14,800.00 04 ก.ย. 2019

44 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 335.00 335.00 นางสาวชุติมา  สุวรรณศรี 335.00 11 ก.ย. 2019

45  ัจัดซ้ือวัสดุด าเนินงานกิจกรรมโครงการค่าย
คณิตศาสตร์

7,768.00 7,768.00 บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ร้านว.เคร่ืองประดับ
ร้านขุนทะเลมาร์เก็ตต้ิง
ร้านขุนทะเลทอง

7,768.00 02 ก.ย. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กันยายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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46 จัดซ้ือวัสดุด าเนินงานจัดกิจกรรมจัด
นิทรรศการเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล

4,034.00 4,034.00 บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)
ห้างหู้นส่วนจ ากัดทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ซ็อปส์
หสม.พ.นภัส
ร้านฟาสท์ก๊อปป้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก

4,034.00 11 ก.ย. 2019

47 จัดซ้ือวัสดุดอกไม้ 1,310.00 1,310.00 ร้านแมว ดอกไม้ 1,310.00 24 ก.ย. 2019

48 จัดซ้ือวัสดุสาธารณูปโภค 2,845.00 2,845.00 บริษัทสุราษฎร์สุขภัณฑ์เทรดด้ิง จ ากัด 2,845.00
49 จัดซ้ือเอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ 2TB 5,780.00 5,780.00 บริษัทบี.เอส. คอมพิวเตอร์ จ ากัด 5,780.00 16 ก.ย. 2019
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แบบ สขร.1

ล าดับท่ี รายการ ราคารวม ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ร้าน/ผู้รับจ้าง/บริษัท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคดเลือก
โดยสรุป

วัน/เดือน/ปี

50 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 500.00 500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส พี สตูดิโอ กรุ๊ป 500.00 24 ก.ย. 2019

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,030.00 1,030.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.พี.สหภัณฑ์ 1,030.00
52 จัดซ้ือกุญแจ 270.00 270.00 ร้านช.วัสดุภัณฑ์ 270.00
53 จัดซ้ือแผ่นไวนิล ประชาสัมพันธ์ 7,530.00 7,530.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.เจ.กราฟฟิก 7,530.00
54 จัดซ้ือแผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์ 525.00 525.00 ร้านดีไซน์โฆษณา 525.00
55 จัดซ้ือวัสดุ-อปกรณ์ การเรียนการสอน 2,443.00 2,443.00 ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 2,443.00
56 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ในการด าเนินงานแข่งขัน 6,157.00 6,157.00 ร้านไอที เซอร์กิต

ร้านตุ๊กต๊ิก ชานมไข่มุก
บริษัทป่าเวออยล์ จ ากัด
บริษัทมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.ดาวเทียม (1992)
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ร้าน47 ไวนิล สต๊ิกเกอร์

6,157.00

57 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ในการแข่งขันดังกล่าว 3,646.00 3,646.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.พี.สหภัณฑ์ 3,646.00
58 จัดซ้ือของท่ีระลึก 2,600.00 2,600.00 ร้านกรอบรูปพวงเพชร 2,600.00 26 ก.ย. 2019

59 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 50,300.00 50,300.00 นายจิระยุทธ  แซ่เอ้ียว 50,300.00 11 ก.ย. 2019

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  กันยายน  2562
หน่วยงาน/โครงการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
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60 จัดซ้ือยา 685.00 685.00 ร้านขายยาเต็กอันต้ึง 685.00 24 ก.ย. 2019

Page 63 of 63


