
แบบ สขร.1

แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่ำหนงัสือ 192,000.00     192,000.00      เฉพำะเจำะจง บจ.อมรินทร์ 192,000.00     บจ.อมรินทร์ 192,000.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 10/5/2564

2 ค่ำวสัดุ 92,700.00       92,700.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนประกำยรุ้ง 92,700.00       ร้ำนประกำยรุ้ง 92,700.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 10/11/2564

3 ค่ำจำ้งเหมำ 10,990.00       10,990.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินตำ 10,990.00       ร้ำนอินตำ 10,990.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 10/19/2564

4 ค่ำโซฟำ 35,000.00       35,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์ 35,000.00       ร้ำนสมบูรณ์ 35,000.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 10/26/2564

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง



แบบ สขร.1

แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่ำก่อสร้ำงโครงหลงัคำ 249,750.00     249,750.00      เฉพำะเจำะจง นำยอนนั  สมส่วน 249,750.00     นำยอนนั  สมส่วน 249,750.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 11/1/2564

2 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซม สนง.และห้องพสัดุ 300,000.00     300,000.00      เฉพำะเจำะจง บจ.ฮำร์โมนีฟอร์ช 300,000.00     บจ.ฮำร์โมนีฟอร์ช 300,000.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 11/1/2564

3 ค่ำจำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,390.00         1,390.00          เฉพำะเจำะจง บจ.เคแอลซีเทค 1,390.00         บจ.เคแอลซีเทค 1,390.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 11/17/2564

4 ค่ำครุภณัฑร์ะบบโทรศพัทฯ์ 295,426.00     295,426.00      เฉพำะเจำะจง บจ.เน็ตสเต็ป 295,426.00     บจ.เน็ตสเต็ป 295,426.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 11/19/2564

5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,666.94       10,666.94        เฉพำะเจำะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 10,666.94       บจ.ไทยอินเตอร์ 10,666.94              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 11/22/2564

6 ค่ำจำ้งเหมำบริกำรสุขอนำมยั 24,075.00       24,075.00        เฉพำะเจำะจง บจ.เร็นโทคิล 24,075.00       บจ.เร็นโทคิล 24,075.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 11/22/2564

7 คำ่ยำมรักษำควำมปลอดภยั ต.ค.64 14,980.00       14,980.00        เฉพำะเจำะจง บจ.รักษำฯ 14,980.00       บจ.รักษำฯ 14,980.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 11/22/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ



แบบ สขร.1

แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่ำก่อสร้ำงโครงหลงัคำ งวดสุดทำ้ย 249,750.00     249,750.00      เฉพำะเจำะจง นำยอนนั  สมส่วน 249,750.00     นำยอนนั  สมส่วน 249,750.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/1/2564

2 ค่ำจำ้งเหมำก ำจดัปลวก 33,200.00       33,200.00        เฉพำะเจำะจง บจ.ทีพีอี 33,200.00       บจ.ทีพีอี 33,200.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/2/2564

3 ค่ำวสัดุ 2,450.00         2,450.00          เฉพำะเจำะจง หจก.โชคชยั 2,450.00         หจก.โชคชยั 2,450.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/9/2564

4 ค่ำจำ้งเหมำยำ้ยติดตั้งแอร์ 13,375.00       13,375.00        เฉพำะเจำะจง บจ.เคแอลซีเทค 13,375.00       บจ.เคแอลซีเทค 13,375.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/9/2564

5 ค่ำจำ้งซ่อมยำนพำหนะ 4,230.00         4,230.00          เฉพำะเจำะจง อู่พิสิษธ์ิ 4,230.00         อู่พิสิษธ์ิ 4,230.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/9/2564

6 ค่ำวสัดุ 4,494.00         4,494.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอทีเอส 4,494.00         หจก.เอทีเอส 4,494.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/15/2564

7 คำ่ยำมรักษำควำมปลอดภยั พ.ย.64 14,980.00       14,980.00        เฉพำะเจำะจง บจ.รักษำฯ 14,980.00       บจ.รักษำฯ 14,980.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/15/2564

8 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 6,718.21         6,718.21          เฉพำะเจำะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 6,718.21         บจ.ไทยอินเตอร์ 6,718.21                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/17/2564

9 ค่ำจำ้งเหมำเปล่ียนถงัดบัเพลิง 14,400.00       14,400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซฟต้ีเฟร์ิทเคมีคอล 14,400.00       ร้ำนเซฟต้ีเฟร์ิทเคมีคอล 14,400.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/17/2564

10 ค่ำจำ้งเหมำติดตั้งสุขอนำมยั 27,285.00       27,285.00        เฉพำะเจำะจง บจ.เร็นโทคิล 27,285.00       บจ.เร็นโทคิล 27,285.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 12/17/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ



แบบ สขร.1

แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่ำซ่อมยำนพำหนะ 4,940.00         4,940.00          เฉพำะเจำะจง อู่พิสิษธ์ิ 4,940.00         อู่พิสิษธ์ิ 4,940.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 1/4/2565

2 ค่ำผำ้คลุมเกำ้อ้ี-โต๊ะ 130,000.00     130,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงจนัทรำ สิงโต 130,000.00     นำงจนัทรำ สิงโต 130,000.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 1/4/2565

3 ค่ำยำมรักษำฯ ธ.ค.64 14,980.00       14,980.00        เฉพำะเจำะจง บจ.รักษำฯ 14,980.00       บจ.รักษำฯ 14,980.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 1/11/2565

4 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 6,923.76         6,923.76          เฉพำะเจำะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 6,923.76         บจ.ไทยอินเตอร์ 6,923.76                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 1/24/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 65
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ



แบบ สขร.1

แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 30,000.00       30,000.00        เฉพำะเจำะจง 30,000.00       30,000.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/1/2565

2 4,485.20         4,485.20          เฉพำะเจำะจง 4,485.20         4,485.20                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/1/2565

3 ค่ำครุภณัฑD์LTV 722,000.00     722,000.00      เฉพำะเจำะจง บจ.แฟมิล่ีฯ 722,000.00     บจ.แฟมิล่ีฯ 722,000.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/1/2565

4 ค่ำยำมรักษำควำมฯ มค.65 14,980.00       14,980.00        เฉพำะเจำะจง บจ.รักษำฯ 14,980.00       บจ.รักษำฯ 14,980.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/7/2565

5 ค่ำวสัดุส ำนกังำน 170,000.00     170,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โชคชยั 170,000.00     หจก.โชคชยั 170,000.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/9/2565

6 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 8,278.48         8,278.48          เฉพำะเจำะจง บ.ไทยอินเตอร์ 8,278.48         บ.ไทยอินเตอร์ 8,278.48                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/10/2565

7 ค่ำน ้ำมนั ม.ค.65 14,985.00       14,985.00        เฉพำะเจำะจง หจก.วฒันำนุกิจ 14,985.00       หจก.วฒันำนุกิจ 14,985.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/18/2565

8 ค่ำจำ้งท ำป้ำวไวนิล 1,500.00         1,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยอิงคเ์จ็ท 1,500.00         ร้ำนป้ำยอิงคเ์จ็ท 1,500.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/18/2565

9 ค่ำจำ้งปรับปรุงซ่อมแซม 34,000.00       34,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยพิภพ  ป้องปัดโรคำ 34,000.00       นำยพิภพ  ป้องปัดโรคำ 34,000.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/21/2565

10 ค่ำจำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 8,500.00         8,500.00          เฉพำะเจำะจง บจ.เคแอลซีเทค 8,500.00         บจ.เคแอลซีเทค 8,500.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/21/2565

11 ค่ำปรับปรุงภูมิทศั 20,000.00       20,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยพิภพ  ป้องปัดโรคำ 20,000.00       นำยพิภพ  ป้องปัดโรคำ 20,000.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/23/2565

12 ค่ำจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 450.00            450.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำคอม 450.00            ร้ำนบูรพำคอม 450.00                   วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/23/2565

13 ค่ำวสัดุ 2,610.00         2,610.00          เฉพำะเจำะจง หจก.โชคชยั 2,610.00         หจก.โชคชยั 2,610.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 2/23/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 65
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

ค่ำน ้ำมนั ต.ค.-ธ.ค.64 หจก.วฒันำนุกิจ หจก.วฒันำนุกิจ



แบบ สขร.1

แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่ำจำ้งตดัตน้ไม ้สนง. 14,000.00       14,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงปรำณี  วิทยำนุกรณ์ 14,000.00       นำงปรำณี  วิทยำนุกรณ์ 14,000.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/4/2565

2 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,675.00         2,675.00          เฉพำะเจำะจง บจ.เคแอลซีเทค 2,675.00         บจ.เคแอลซีเทค 2,675.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/14/2565

3 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,400.00         1,400.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำคอม 1,400.00         ร้ำนบูรพำคอม 1,400.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/14/2565

4 ค่ำจำ้งซ่อมและติดตั้งกระจก 3,050.00         3,050.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอินตำกระจก 3,050.00         ร้ำนอินตำกระจก 3,050.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/14/2565

5 ค่ำแฟ้มประวติัขำ้รำชกำร 37,200.00       37,200.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบุรี ว.พำนิช 37,200.00       หจก.ชลบุรี ว.พำนิช 37,200.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/14/2565

6 ค่ำโต๊ะเกำ้อ้ีนกัเรียน 178,858.00     178,858.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนติณณ์ 178,858.00     ร้ำนติณณ์ 178,858.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/14/2565

7 ค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,800.00       15,800.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำคอม 15,800.00       ร้ำนบูรพำคอม 15,800.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/15/2565

8 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 23,005.00       23,005.00        เฉพำะเจำะจง บจ.เคแอลซีเทค 23,005.00       บจ.เคแอลซีเทค 23,005.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/15/2565

9 ค่ำซ่อมยำนพำหนะ 6,310.00         6,310.00          เฉพำะเจำะจง อู่พิสิษธ์ิ 6,310.00         อู่พิสิษธ์ิ 6,310.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/15/2565

10 ค่ำจำ้งเหมำ 3,150.00         3,150.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิสิษฐ์ 3,150.00         ร้ำนพิสิษฐ์ 3,150.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/17/2565

11 ค่ำจำ้งท ำตรำยำง 1,540.80         1,540.80          เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษพ์ำณิช 1,540.80         ร้ำนพงษพ์ำณิช 1,540.80                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/17/2565

12 ค่ำจำ้งท ำหนงัสือ 3,975.00         3,975.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีอำร์ 3,975.00         ร้ำนบีอำร์ 3,975.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/17/2565

13 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,712.60         4,712.60          เฉพำะเจำะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 4,712.60         บจ.ไทยอินเตอร์ 4,712.60                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/17/2565

14 ค่ำครุภณัฑ ์รร. 457,160.00     457,160.00      เฉพำะเจำะจง บจ.เวอร์คโซลูชัน่ 457,160.00     บจ.เวอร์คโซลูชัน่ 457,160.00            วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/17/2565

15 ค่ำวสัดุโครงกำร 1,200.00         1,200.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญลำภ 1,200.00         ร้ำนเจริญลำภ 1,200.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/18/2565

16 ค่ำซ่อมยำนพำหนะ 5,050.00         5,050.00          เฉพำะเจำะจง อู่พิสิษธ์ิ 5,050.00         อู่พิสิษธ์ิ 5,050.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/23/2565

17 ค่ำวสัดุ 38,945.00       38,945.00        เฉพำะเจำะจง นำงนงลกัษณ์  รักษำกำร 38,945.00       นำงนงลกัษณ์  รักษำกำร 38,945.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/23/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 65
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ



แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

18 ค่ำยำมรักษำควำมปลอดภยั 14,980.00       14,980.00        เฉพำะเจำะจง บจ.รักษำฯ 14,980.00       บจ.รักษำฯ 14,980.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/28/2565
19 ค่ำน ้ำมนั ก.พ.65 16,530.70       16,530.70        เฉพำะเจำะจง หจก.วฒันำนุกิจ 16,530.70       หจก.วฒันำนุกิจ 16,530.70              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 3/28/2565

ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่ำยำมรักษำควำมปลอดภยั 14,980.00       14,980.00        เฉพำะเจำะจง บจ.รักษำฯ 14,980.00       บจ.รักษำฯ 14,980.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/19/2565

2 ค่ำจำ้งถ่ำยเอกสำร 5,475.00         5,475.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีอำร์ 5,475.00         ร้ำนบีอำร์ 5,475.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/19/2565

3 ค่ำน ้ำมนั 18,126.80       18,126.80        เฉพำะเจำะจง หจก.วฒันำนุกิจ 18,126.80       หจก.วฒันำนุกิจ 18,126.80              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/21/2565

4 ค่ำจำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,103.00         3,103.00          เฉพำะเจำะจง บจ.เคแอลซีเทค 3,103.00         บจ.เคแอลซีเทค 3,103.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/21/2565

5 ค่ำวสัดุ 3,000.00         3,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลิศปัญญำ 3,000.00         ร้ำนเลิศปัญญำ 3,000.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/21/2565

6 ค่ำจำ้งซ่อมยำนพำหนะ 5,130.00         5,130.00          เฉพำะเจำะจง อู่พิสิษธ์ิ 5,130.00         อู่พิสิษธ์ิ 5,130.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/21/2565

7 ค่ำจำ้งซ่อมยำนพำหนะ 4,930.00         4,930.00          เฉพำะเจำะจง อู่พิสิษธ์ิ 4,930.00         อู่พิสิษธ์ิ 4,930.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/21/2565

8 ค่ำจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,600.00         3,600.00          เฉพำะเจำะจง นำงนงลกัษณ์  รักษำกำร 3,600.00         นำงนงลกัษณ์  รักษำกำร 3,600.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/22/2565

9 ค่ำชุดตรวจโควิด 27,500.00       27,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนประกำยรุ้ง 27,500.00       ร้ำนประกำยรุ้ง 27,500.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/22/2565

10 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11,623.73       11,623.73        เฉพำะเจำะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 11,623.73       บจ.ไทยอินเตอร์ 11,623.73              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 4/26/2565

รวมทั้งส้ิน 97,468.53              

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 65
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง



แบบ สขร.1

แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่ำวสัดุส ำนกังำน 2,771.30         2,771.30          เฉพำะเจำะจง หจก.เอทีเอส 2,771.30         หจก.เอทีเอส 2,771.30                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 5/11/2565

2 ค่ำซ่อมเคร่ืองปร้ิน 4,350.00         4,350.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนบูรพำคอม 4,350.00         ร้ำนบูรพำคอม 4,350.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 5/11/2565

3 ค่ำวสัดุส ำนกังำน 2,354.00         2,354.00          เฉพำะเจำะจง บจ.เร็นโทคิล 2,354.00         บจ.เร็นโทคิล 2,354.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 5/11/2565

4 ค่ำน ้ำมนั 8,250.10         8,250.10          เฉพำะเจำะจง หจก.วฒันำนุกิจ 8,250.10         หจก.วฒันำนุกิจ 8,250.10                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 5/11/2565

5 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำย 2,800.00         2,800.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยอิงคเ์จ็ท 2,800.00         ร้ำนป้ำยอิงคเ์จ็ท 2,800.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 5/11/2565

6 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำย 9,000.00         9,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยอิงคเ์จ็ท 9,000.00         ร้ำนป้ำยอิงคเ์จ็ท 9,000.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 5/11/2565

7 ค่ำยำมรักษำควำมปลอดภยั เม.ย.65 14,980.00       14,980.00        เฉพำะเจำะจง บจ.รักษำฯ 14,980.00       บจ.รักษำฯ 14,980.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 5/11/2565

8 ค่ำหนงัสือพระรำชนิพนธ์ฯ 40,040.00       40,040.00        เฉพำะเจำะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ 40,040.00       มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ 40,040.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 5/17/2565

9 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 6,203.22         6,203.22          เฉพำะเจำะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 6,203.22         บจ.ไทยอินเตอร์ 6,203.22                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 5/25/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 65
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ



แบบ สขร.1

แบบ สขร.1

ล ำ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำ วิธีซ้ือ เหตุผล เลขท่ีและวนัท่ี

ดบั หรือจำ้ง กลำง หรือจำ้ง รำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำร รำคำท่ีตกลงซ้ือ ท่ีคดัเลือก ของสญัญำหรือขอ้ตกลง

ท่ี (บำท) (บำท) (บำท) คดัเลือก หรือจำ้ง (บำท) โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่ำวสัดุส ำนกังำน 3,290.00         3,290.00          เฉพำะเจำะจง หจก.โชคชยั 3,290.00         หจก.โชคชยั 3,290.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/7/2565

2 ค่ำยำมรักษำ 14,980.00       14,980.00        เฉพำะเจำะจง บจ.รักษำฯ 14,980.00       บจ.รักษำฯ 14,980.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/8/2565

3 ค่ำน ้ำมนั 16,070.00       16,070.00        เฉพำะเจำะจง หจก.วฒันำนุกิจ 16,070.00       หจก.วฒันำนุกิจ 16,070.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/13/2565

4 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร พ.ค.65 7,703.78         7,703.78          เฉพำะเจำะจง บจ.ไทยอินเตอร์ 7,703.78         บจ.ไทยอินเตอร์ 7,703.78                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/20/2565

5 คำ่เช่ำอินเทอร์เน็ต Fiber เม.ย.-พ.ค.65 5,328.60         5,328.60          เฉพำะเจำะจง บจ.โทรคมนำคม 5,328.60         บจ.โทรคมนำคม 5,328.60                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/24/2565

6 ค่ำเช่ำอินเทอร์เน็ต พ.ค.66 6,313.00         6,313.00          เฉพำะเจำะจง บจ.โทรคมนำคม 6,313.00         บจ.โทรคมนำคม 6,313.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/24/2565

7 ค่ำวสัดุ 2,000.00         2,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอกัษรแกลง 2,000.00         ร้ำนอกัษรแกลง 2,000.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/28/2565

8 ค่ำวสัดุ 2,000.00         2,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริ 2,000.00         ร้ำนศิริ 2,000.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/28/2565

9 ค่ำวสัดุ 2,000.00         2,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนณฐัธิดำ 2,000.00         ร้ำนณฐัธิดำ 2,000.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/28/2565

10 ค่ำวสัดุ 2,000.00         2,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริกญัญำ 2,000.00         ร้ำนศิริกญัญำ 2,000.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/28/2565

11 ค่ำวสัดุ 12,000.00       12,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนณฐัธิดำ 12,000.00       ร้ำนณฐัธิดำ 12,000.00              วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/28/2565

12 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 5,029.00         5,029.00          เฉพำะเจำะจง บจ.เคแอลซีเทค 5,029.00         บจ.เคแอลซีเทค 5,029.00                วงเงินซ้ือจำ้งอยูภ่ำยในวิธีดงักล่ำว 6/29/2565

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 65

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ


