แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ..... พฤศจิกำยน 2561 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 3 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน กันยายน
2561

2

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม
2561

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท)
จัดจ้ำง (บำท)

15,450.00

6,850.00

15,450.00

6,850.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และรำคำ
ที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หงษ์ชวลิต จ้ากัด /
15,450.00 บาท

บริษัท หงษ์ชวลิต จ้ากัด /
15,450.00 บาท

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่ก้าหนดใน
กระทรวง และราคาเหมาะสม
ซ.2/2562 ลว. 3 ก.ย.61
ภายในวงเงินงบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หงษ์ชวลิต จ้ากัด /
6,850.00 บาท

บริษัท หงษ์ชวลิต จ้ากัด /
6,850.00 บาท

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่ก้าหนดใน
กระทรวง และราคาเหมาะสม
ซ.3/2562 ลว. 1 ต.ค.61
ภายในวงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ..... ธันวำคม 2561 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 2 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม

2

ค่าจัดทาป้ายไวนิลโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

3

ค่าจ้างออกแบบ ต่อเติมด้านหน้า
อาคาร สพม.5

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท)
จัดจ้ำง (บำท)

1,900.00

1,220.00

30,000.00

1,900.00

1,220.00

30,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และรำคำ
ที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

ร้านฟลุค๊ ก๊อปปี้ / 1,900.00
บาท

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
ร้านฟลุค๊ ก๊อปปี้ / 1,900.00 บาท กระทรวง และราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

จ./2562

เฉพาะเจาะจง

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
บริษัท สิงห์บุรี กันสาด จากัด / บริษัท สิงห์บุรี กันสาด จากัด /
กระทรวง และราคาเหมาะสม
1,220.00 บาท
1,220.00 บาท
ภายในวงเงินงบประมาณ

จ./2562

เฉพาะเจาะจง

นางสาวรชากร พรหมปฎิมา /
30,000.00 บาท

นางสาวรชากร พรหมปฎิมา /
30,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
กระทรวง และราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

จ.01/2562 ลว.23 พ.ย.61

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ..... มกรำคม 2562 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 4 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับที่

1

2

3

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ค่าครุภัณฑ์สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.61

ค่าวัสดุกลุม่ บริหารการเงิน

4

ค่าวัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล

5

ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมทาง
การศึกษาและลดอัตราการออก
กลางคัน

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท)
จัดจ้ำง (บำท)

465,850.00

7,400.00

19,163.00

8,555.00

8,889.00

465,850.00

7,400.00

19,163.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
465,850.00 บาท

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
465,850.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
กระทรวง และราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

/2562 ลว.13 ธ.ค.61

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
บจ.หงษ์ชวลิต / 7,400.00 บาท บจ.หงษ์ชวลิต / 7,400.00 บาท กระทรวง และราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ซ.06/2562 ลว.01 พ.ย.61

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
บจ.คลังวิทยาศึกษา / 19,163.00
กระทรวง และราคาเหมาะสม
บาท
ภายในวงเงินงบประมาณ

ซ.05/2562 ลว.17 ธ.ค.61

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
19,163.00 บาท

8,555.00 เฉพาะเจาะจง

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
บจ.คลังวิทยาศึกษา / 8,555.00 บจ.คลังวิทยาศึกษา / 8,555.00
ซ.07/2562 ลว.19 ธ.ค.61
กระทรวง และราคาเหมาะสม
บาท
บาท
ภายในวงเงินงบประมาณ

8,889.00 เฉพาะเจาะจง

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
บจ.คลังวิทยาศึกษา / 8,889.00 บจ.คลังวิทยาศึกษา / 8,889.00
ซ.08/2562 ลว.21 ธ.ค.61
กระทรวง และราคาเหมาะสม
บาท
บาท
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ..... มกรำคม 2562 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 4 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6

ค่าวัสดุ โครงการสอบทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

7

ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า
อาคาร 1 สพม.5

8

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท้าค้าขอ
ตังงบประมาณ ปีงบประมาณ
2563 งบลงทุน

9

ค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ

ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล โครงการ
10 เสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท)
จัดจ้ำง (บำท)

855.00

6,150.00

1,800.00

4,800.00

500.00

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

บจ.คลังวิทยาศึกษา / 855.00
บาท

บจ.คลังวิทยาศึกษา / 855.00
บาท

เฉพาะเจาะจง

นายสุรชาติ สีทับทิม /
6,150.00 บาท

นายสุรชาติ สีทับทิม /
6,150.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 1,800.00
บาท

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 4,800.00
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 4,800.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
จ./2562 ลว. 8 ม.ค.62
บาท
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิง
เจ็ท / 500.00 บาท

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

855.00 เฉพาะเจาะจง

6,150.00

1,800.00

4,800.00

500.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
ซ.15/2562 ลว. 7 ม.ค.62
กระทรวง และราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และาคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ.04/2562 ลว.4 ม.ค.62

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 1,800.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
จ.14/2562 ลว. 8 ม.ค.62
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิง
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
จ.06/2561 ลว. 14 ธ.ค.61
เจ็ท / 500.00 บาท
งบประมาณ

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ..... มกรำคม 2562 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 4 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

11

ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล โครงการ
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและ
ลดอัตราออกกลางคัน

ค่าจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
12
ของ สพม.5

ค่าจ้างถ่ายเอกสารรูปเล่มรายงาน
13
ผลการด้าเนินงานประจ้าปี 2561

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
14 ประชุมการจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15 ค่าน้ามันเชื่อเพลิง เดือน ธ.ค.61

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท)
จัดจ้ำง (บำท)

1,300.00

2,000.00

19,000.00

18,269.00

9,400.00

1,300.00

2,000.00

19,000.00

18,269.00

9,400.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิง
เจ็ท / 1,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิง
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
จ./2562 ลว. 8 ม.ค.62
เจ็ท / 1,300.00 บาท
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
มาโนชแอร์เซนเตอร์ โดย นาย มาโนชแอร์เซนเตอร์ โดย นาย
จ.05/2562 ลว. 14 ธ.ค.61
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
มาโนช มีลาภ / 2,000.00 บาท มาโนช มีลาภ / 2,000.00 บาท
งบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
จ.07/2562 ลว. 17 ธ.ค.62
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

บจ. บุญยไพศาลการพิมพ์ /
19,000.00 บาท

บจ. บุญยไพศาลการพิมพ์ /
19,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 18,269.00
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 18,269.00
จ.12/2562 ลว. 7 ม.ค. 62
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

วงเงินในการจัดซือ้ ตามที่กาหนดใน
ซ.12/2562 ลว. 3 ธ.ค.61
บจ.หงษ์ชวลิต / 9,400.00 บาท บจ.หงษ์ชวลิต / 9,400.00 บาท กระทรวง และราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
.

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ......... กุมภำพันธ์ 2562 .........
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 1 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

ค่าจ้างย้ายซุม้ รับรองผูม้ าติดต่อ
ราชการหน้าอาคาร สพม.5

2

ค่าจ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ ง
รถยนย์ส่วนกลางของ สพม.5

3

ค่าวัสดุส้านักงาน โครงการส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาและลดอัตรา
ออกกลางคัน

4

ค่าวัสดุโครงการการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

5

ค่าจ้างทาป้ายไวนิล โครงการการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท)
จัดจ้ำง (บำท)

13,000.00

1,492.00

2,300.00

1,996.00

500.00

13,000.00

1,492.00

2,300.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
นายบัวพา ธรรมจี / 13,000.00 นายบัวพา ธรรมจี / 13,000.00
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
บาท
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

สมยศการช่าง / 1,492.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
สมยศการช่าง / 1,492.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ./2562 ลว. 22 ม.ค.62

เฉพาะเจาะจง

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
2,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ./2562 ลว.24 ม.ค.62

1,996.00 เฉพาะเจาะจง

500.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
2,300.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

จ.16/2562 ลว. 25 ม.ค.62

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
บจ.คลังวิทยาศึกษา / 1,996.00 บจ.คลังวิทยาศึกษา / 1,996.00
ซ./2562 ลว.30 ม.ค.62
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
บาท
งบประมาณ

บริษัท สิงห์บุรี กันสาด จ้ากัด /
500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
บริษัท สิงห์บุรี กันสาด จ้ากัด /
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
จ./2562 ลว.30 ม.ค.62
500.00 บาท
งบประมาณ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ......... กุมภำพันธ์ 2562 .........
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 1 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

6

ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการ
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ
ประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพ

7

ค่าวัสดุ โครงการจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ งบลงทุน

8

ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมทาง
การศึกษาและลดอัตราการออก
กลางคัน

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท)
จัดจ้ำง (บำท)

4,800.00

1,150.00

7,802.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

4,800.00 เฉพาะเจาะจง

1,150.00

7,802.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 4,800.00
จ./2562 ลว. 24 ม.ค.62
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 4,800.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
งบประมาณ

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
1,150.00 บาท

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
1,150.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และาคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ./2562 ลว.24 ม.ค.62

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
บจ.คลังวิทยาศึกษา / 7,802.00 บจ.คลังวิทยาศึกษา / 7,802.00
ซ.16/2562 ลว.20 ก.พ.62
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
บาท
งบประมาณ
.

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ..... มีนำคม 2562 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

ค่าจ้างต่อเติมอาคาร สพม.5
(งวดที่ 1)

2

ค่าวัสดุโครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ผู้เรียน

3

ค่าจ้างจัดทาเอกสารสอบด้วย
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี
ของผูเ้ รียน

4

ค่าจ้างเปลีย่ นถ่ายนามันเครือ่ งและ
เปลีย่ นผ้าเบรครถยนต์ส่วนกลาง

5

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.62

6

ค่าวัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท)
จัดจ้ำง (บำท)

1,500,000.00

2,124.00

400,000.00

5,524.41

13,280.00

5,608.00

1,500,000.00

2,124.00

400,000.00

5,524.41

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
e-bidding

หจก.ศ.สิลป์การก่อสร้าง /
435,000.00 บาท

หจก.ศ.สิลป์การก่อสร้าง /
435,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
จ.15/2562 ลว. 21 ม.ค.62
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
บจ.คลังวิทยาศึกษา / 2,124.00 บจ.คลังวิทยาศึกษา / 2,124.00
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ซ./2562 ลว. 25 ก.พ.62
บาท
บาท
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 400,000.00 ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 400,000.00
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
บาท
บาท
งบประมาณ

จ.18/2562 ลว. 18 ก.พ.62

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ.19/2562 ลว.28 ก.พ.62

เฉพาะเจาะจง

บจ.โตโยต้า สิงห์บุรี จากัด /
5,524.41

บจ.โตโยต้า สิงห์บุรี จากัด /
5,524.42

13,280.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
ซ.14/2562 ลว.2 ม.ค.62
บจ.หงษ์ชวลิต / 13,280.00 บาท บจ.หงษ์ชวลิต / 13,280.00 บาท ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5,608.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
บจ.คลังวิทยาศึกษา / 5,608.00 บจ.คลังวิทยาศึกษา / 5,608.00
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
ซ.17/2562 ลว.3 มี.ค.62
บาท
บาท
งบประมาณ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ..... มีนำคม 2562 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท)
จัดจ้ำง (บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
.

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ..... เมษำยน 2562 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

ค่าจ้างต่อเติมอาคาร สพม.5 (งวดที่ 2)

2

ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน SDGs

3

ค่าจ้างตรวเช็คปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลางของ สพม.5

4

ค่าวัสดุ โครงการขับเคลือ่ นศาสตร์พระราชา
เรือ่ ง ศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาที่ยังยืน
SDGs

5

ค่าวัสดุ โครงการเสริมสร้างคุณะรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท) วิธีซอื้ หรือจ้ำง
จัดจ้ำง (บำท)

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
e-bidding

หจก.ศ.สิลป์การก่อสร้าง /
435,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
หจก.ศ.สิลป์การก่อสร้าง /
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน จ.15/2562 ลว. 21 ม.ค.62
435,000.00 บาท
งบประมาณ

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ /
8,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 8,300.00
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน จ.19/2562 ลว. 11 มี.ค.62
บาท
งบประมาณ

1,500,000.00

8,300.00

15,559.94

5,000.00

8,400.00

1,500,000.00

8,300.00 เฉพาะเจาะจง

15,559.94

เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บจ.โตโยต้า สิงห์บุรี จากัด / บจ.โตโยต้า สิงห์บุรี จากัด /
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน จ.21/2562 ลว. 2 เม.ย.62
15,559.94 บาท
15,559.94 บาท
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
5,000.00 บาท

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ซ.19/2562 ลว.28 ก.พ.62
งบประมาณ

8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
8,400.00 บาท

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
8,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ซ.23/2562 ลว.11 มี.ค.62
งบประมาณ

5,000.00

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ..... เมษำยน 2562 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562
ลำดับที่

6

7

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ค่าวัสดุ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ.62

8

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เดือน มี.ค.62

9

ค่าจ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศของ
สพม.5

ค่าจ้างทาป้ายผ้าเอกสแตน จัด
10
นิทรรศการ

11

ค่าจ้างซ่อมเครือ่ งปริน้ เตอร์ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท) วิธีซอื้ หรือจ้ำง
จัดจ้ำง (บำท)

9,189.00

13,270.00

12,470.00

3,800.00

4,000.00

321.00

9,189.00 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
9,189.00 บาท

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
9,189.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ซ.25/2562 ลว.2 เม.ย.62
งบประมาณ

12,370.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บจ.หงษ์ชวลิต / 12,370.00 บจ.หงษ์ชวลิต / 12,370.00
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ซ.20/2562 ลว.1 ก.พ.62
บาท
บาท
งบประมาณ

12,470.00 เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บจ.หงษ์ชวลิต / 12,470.00 บจ.หงษ์ชวลิต / 12,470.00
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ซ.22/2562 ลว. 1 มี.ค.62
บาท
บาท
งบประมาณ

3,800.00 เฉพาะเจาะจง

มาโนชแอร์เซนแตอร์ โดย
นายมาโนช มีลาภ /
3,800.00 บาท

มาโนชแอร์เซนแตอร์ โดย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นายมาโนช มีลาภ /
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน จ./2562 ลว.4 เม.ย.62
3,800.00 บาท
งบประมาณ

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิงห์บุรี กันสาด
จากัด / 4,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บริษัท สิงห์บุรี กันสาด จากัด
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน จ./2562 ลว. 26 มี.ค.62
/ 4,000.00 บาท
งบประมาณ

321.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
321.00 บาท

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
321.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน จ./2562 ลว. 1 เม.ย.62
งบประมาณ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ..... เมษำยน 2562 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ค่าจ้างซ่อมเครือ่ งปริน้ เตอร์ กลุ่ม
12 อานวยการและกลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์
ค่าวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติ
13 การเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2562
14 ค่าวัสดุสานักงาน กลุ่มอานวยการ ฯ

ค่าวัสดุ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
15
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อใช้
16
ในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อใช้
17
ในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท) วิธีซอื้ หรือจ้ำง
จัดจ้ำง (บำท)

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

1,284.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
1,284.00 บาท

หจก.พีเอสบี ดอทคอม /
1,284.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน จ./2562 ลว. 3 เม.ย.62
งบประมาณ

1,994.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
1,994.00 บาท

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
1,994.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ซ./2562 ลว. 22 มี.ค.62
งบประมาณ

700.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
700.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บจ.คลังวิทยาศึกษา / 700.00
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ซ./2562 ลว. 27 มี.ค.62
บาท
งบประมาณ

731.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.คลังวิทยาศึกษา /
731.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บจ.คลังวิทยาศึกษา / 731.00
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน ซ./2562 ลว. 26 ก.พ.62
บาท
งบประมาณ

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ /
2,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 2,800.00
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน จ./2562 ลว. 25 ม.ค.62
บาท
งบประมาณ

2,520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ /
2,520.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ร้านฟลุ๊คก๊อปปี้ / 2,520.00
และราคาเหมาะสมภายในวงเงิน จ./2562 ลว. 8 พ.ย.61
บาท
งบประมาณ

1,284.00

1,994.00

700.00

731.00

2,800.00

2,520.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ..... เมษำยน 2562 .....
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5
วันที่ 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

ค่าครุภัณ์ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
18
พรหมบุรีรัชดาภิเษก

วงเงินที่จัดซือ้ หรือ
รำคำกลำง (บำท) วิธีซอื้ หรือจ้ำง
จัดจ้ำง (บำท)

199,900.00

รำยชื่อผูเ้ สนอรำคำ และ
รำคำที่เสนอ

ประกวดราคา 1. บจ.บี.บี.เค.อินดัสตรี
420,000.00 อิเล็กทรอนิกส์ 2. บจ. ไทย จุลทรรศน์
e-bidding
3. บจ.โปรมาสเตอร์

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

บจ.โปรมาสเตอร์ /
199,900.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และราคาต่าสุดเหมาะสมภายใน ซ.4/2562 ลว.15 ก.พ.62
วงเงินงบประมาณ

