แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูที่รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
ของสัญญาหรือ
คัดเลือก
ขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูที่รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
ของสัญญาหรือ
คัดเลือก
ขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
วันที่ 27 ธันวาคม 2561
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป

1

ซื้อสมุดทํามือ

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญญารัตน( รักวงค(

7,500

ราคาต่ําสุด

2

ซื้อน้ํายาลางสุขภัณฑ(

13,608

13,608

เฉพาะเจาะจง

ราน Original Cleaning

13,608

ราคาต่ําสุด

3

ซื้อวัสดุสํานักงาน

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.อุทยานเครื่องเขียน

6,000

ราคาต่ําสุด

4

จางซอมแซมถนนคอนกรีต

12,000

12,000

เฉพาะเจาะจง

นายกิตติพศ สุขวันมา

12,000

ราคาต่ําสุด

5

จางทาสีอาคารเรียน

26,000

26,000

เฉพาะเจาะจง

นายพุชงค( พรมจันตา

26,000

ราคาต่ําสุด

6

จางปรับปรุงหองตนตรี

25,700

25,700

เฉพาะเจาะจง

นายสมบูรณ( ศรีคําขัติ

25,700

ราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
1/2562
21 ธันวาคม 61
2/2562
21 ธันวาคม 61
3/2562
21 ธันวาคม 61
1/2562
21 ธันวาคม 61
2/2562
21 ธันวาคม 61
3/2562
21 ธันวาคม 61

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
วันที่ 31 มกราคม 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

1

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

11,086

11,086

เฉพาะเจาะจง

2

ซื้อชุดเครื่องเขียน

6,500

6,500

3

ซื้อวัสดุซอมแซมระบบไฟฟJา

12,229

4

ซื้อโปรเจคเตอร(

5

จางเหมารถนํานักเรียน
ไปทัศนศึกษา
จางเหมารถนํานักเรียน
ไปทัศนศึกษา
จางเหมารถนํานักเรียน
ไปทัศนศึกษา
จางเหมารถนํานักเรียน
ไปทัศนศึกษา
จางเหมารถนํานักเรียน
ไปทัศนศึกษา
จางเหมารถนํานักเรียน
ไปทัศนศึกษา

6
7
8
9
10

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
11,086

ราคาต่ําสุด

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปGโตรเลียมไทย
คอร(ปอเรชั่น จํากัด
รานบุญชมพาณิชย(

6,500

ราคาต่ําสุด

12,229

เฉพาะเจาะจง

รานแมขะจานการไฟฟJา

12,229

ราคาต่ําสุด

53,000

53,000

เฉพาะเจาะจง

53,000

ราคาต่ําสุด

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

รานพีแอนด(เอ็มคลินิค
คอมพิวเตอร(
นายจิยพงษ( อินทรทัต

15,000

ราคาต่ําสุด

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

นายวันชัย คําซอน

15,000

ราคาต่ําสุด

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

นายไกรสร ทิพวรรณ

15,000

ราคาต่ําสุด

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

นายนวล สารเกง

15,000

ราคาต่ําสุด

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

นายสมชัย นามบุปผา

15,000

ราคาต่ําสุด

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

นายนิเวศน( จันทร(สุข

15,000

ราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
4/2562
25 มกราคม 62
5/2562
25 มกราคม 62
6/2562
25 มกราคม 62
7/2562
25 มกราคม 62
4/2562
25 ธันวาคม 62
5/2562
25 ธันวาคม 62
6/2562
25 ธันวาคม 62
7/2562
25 ธันวาคม 62
8/2562
25 ธันวาคม 62
9/2562
25 ธันวาคม 62

แบบ สขร.1

ลําดับที่
10
11

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมารถนํานักเรียน
ไปทัศนศึกษา
จางปรับปรุงภูมิทัศน(

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

นายปฏิพัฒกรณ( คุณพงษ(

15,000

9,800

9,800

เฉพาะเจาะจง

นายมานพ สติดี

9,800

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ราคาต่ําสุด
10/2562
25 ธันวาคม 62
ราคาต่ําสุด
11/2562
25 ธันวาคม 62

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน กุมภาพันธ( พ.ศ. 2562
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
วันที่ 28 กุมภาพันธ( 2562
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

10,230

10,230

เฉพาะเจาะจง

หจก.กิจนครคาไม

10,230

ราคาต่ําสุด

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.อุทยานเครื่องเขียน

6,000

ราคาต่ําสุด

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญญารัตน( รักวงค(

10,000

ราคาต่ําสุด

7,800

7,800

เฉพาะเจาะจง

นายสมมี คิดเร็ว

7,800

ราคาต่ําสุด

5

ซื้อวัสดุเพื่อใชในการเรียน
การสอนวิชาอุตสาหกรรม
ซื้อวัสดุอุปกรณ(คายสะเต็ม
ศึกษา
ซื้อเครื่องปRSนตนแบบและ
โมพิมพ(หลอเครื่องปRSนชุดชา
ซื้ออุปกรณ(การเรียนวิชา
เครื่องปRSนดินเผาเวียงกาหลง
ซื้อกรอบเกียรติบัตร

6,700

6,700

เฉพาะเจาะจง

หองภาพมนต(รัก

6,700

ราคาต่ําสุด

6

ซื้อเครื่องพิมพ(พรอมหมึก

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

5,000

ราคาต่ําสุด

7

5,oo5

5,oo5

เฉพาะเจาะจง

5,oo5

ราคาต่ําสุด

8

ซื้อพูกันเซรามิกซืและ
ดินเซรามิกซ(
ซื้อจอโปรเจคเตอร(

8,500

8,500

เฉพาะเจาะจง

8,500

ราคาต่ําสุด

9

ซื้อคอมพิวเตอร(ตั้งโตUะ

12,000

12,000

เฉพาะเจาะจง

12,000

ราคาต่ําสุด

10

ซื้อวัสดุอุปกรณ(งานโสตทัศน
ศึกษา

11,470

11,470

เฉพาะเจาะจง

บริษัท วสันต( ปริ้นเตอร(
แอนด( เซอร(วิส จํากัด
รานรวมวัสดุทนไฟแอนด(
เซอร(วิส
รานพีแอนด(เอ็มคลินิค
คอมพิวเตอร(
รานพีแอนด(เอ็มคลินิค
คอมพิวเตอร(
รานธนสินมิวสิค

11,470

ราคาต่ําสุด

2
3
4

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
8/2562
7 กุมภาพันธ( 62
9/2562
22 กุมภาพันธ( 62
10/2562
22 กุมภาพันธ( 62
11/2562
22 กุมภาพันธ( 62
12/2562
22 กุมภาพันธ( 62
13/2562
22 กุมภาพันธ( 62
14/2562
22 กุมภาพันธ( 62
15/2562
22 กุมภาพันธ( 62
16/2562
22 กุมภาพันธ( 62
17/2562
22 กุมภาพันธ( 62

แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป

11

ซื้อหนังสือเรียน (เพิ่มเติม)

23,800

23,800

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แพรบุUคส(เอ็ด จํากัด

23,800

ราคาต่ําสุด

12

จางปรับปรุงสวนหยอม

50,000

50,000

เฉพาะเจาะจง

นายสมบูรณื ศรีคําขัติ

50,000

ราคาต่ําสุด

13

จางเหมารถนํานักเรียนเขา
รวมกิจกรรมกีฬานักเรียน
เชาเครื่องแตงกายนักเรียน
รวมพิธีเปGดกีฬานักเรียน
เชาชุดการแสดงระบํากรับ

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายวันชัย คําซอน

6,000

ราคาต่ําสุด

8,400

8,400

เฉพาะเจาะจง

นายวันชัย คําซอน

8,400

ราคาต่ําสุด

8,000

8,000

เฉพาะเจาะจง

บานครูนัทนาฏศิลปY

8,000

ราคาต่ําสุด

จางปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบและ
สิ่งกอสรางอื่น (ทาสีอาคาร
เรียน)

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายสนิต กาวิชัย

๔๐๐,๐๐๐

ราคาต่ําสุด

14
15
16

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
18/2562
22 กุมภาพันธ( 62
12/2562
22 กุมภาพันธ( 62
13/2562
22 กุมภาพันธ( 62
14/2562
22 กุมภาพันธ( 62
15/2562
22 กุมภาพันธ( 62
สัญญา ๑/๒๕๖๒
๕ กุมภาพันธ ๖๒

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
วันที่ 28 มีนาคม 2562
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1

ซื้อโปรเจคเตอร(

56,000

56,000

เฉพาะเจาะจง

เครื่องโปรเจคเตอร(

56,000

2

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพ
จางทาสีภายในอาคารเรียน

5,983

5,983

เฉพาะเจาะจง

รานแมขะจานเครื่องครัว

5,983

60,000

60,000

เฉพาะเจาะจง

นายสนิต กาวิชัย

60,000

3

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ราคาต่ําสุด
19/2562
22 มีนาคม 62
ราคาต่ําสุด
20/2562
22 มีนาคม 62
ราคาต่ําสุด
16/2562
22 กุมภาพันธ( 62

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

1

จางตัดชุดวอร(มนักเรียน

80,64๐

80,64๐

เฉพาะเจาะจง

ราน ๑๙๘๙ พรการ(เมน

2

สัญญาซื้อขายหนังสือเรียน
ปaการศึกษา 2562

583,695

583,695

คัดเลือก

บ. แพรบุUคส(เอ็ด จํากัด
รานบุญเกื้อการคา
รานเสริมปRญญาบุUคส(

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
ผูที่รับการคัดเลือกและ
สัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
80,64๐
ราคาต่ําสุด สัญญา 2/๒๕๖๒
1 เมษายน ๖๒
บ. แพรบุUคส(เอ็ด จํากัด ราคาต่ําสุด สัญญา 3/๒๕๖๒
574,000
9 เมษายน ๖๒
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูที่รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่
ของสัญญาหรือ
คัดเลือก
ขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป

1

ซื้อเครื่องปรับอากาศ

43,700

43,700

เฉพาะเจาะจง รานเจริญชัยพาณิช(2551)

43,700

ราคาต่ําสุด

2

ซื้อวารสารประชาสัมพันธ(
โรงเรียน
ซื้อน้ํายาถูพื้น ดันฝุcนและ
น้ํายาฆาเชื้อ
จางถายเอกสารและเขาเลม
เอกสาร

32,000

32,000

เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางบรรณกิจปริ้นติ้ง

32,000

ราคาต่ําสุด

20,800

20,800

20,800

ราคาต่ําสุด

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุUป
จํากัด
เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลภรณ( อุปนัน

5,000

ราคาต่ําสุด

3
4

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
21/2562
6 มิถุนายน 62
22/2562
6 มิถุนายน 62
23/2562
6 มิถุนายน 62
17/2562
6 มิถุนายน 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

1

จางปรับปรุงบานพักผูบริหาร

57,100

57,100

เฉพาะเจาะจง

นายสมบูรณ( ศรีคําขัติ

57,100

2

จางเหมาทําอาหารนักเรียน
พักนอน ภาคเรียนที่
1/2562

239,400

241,920

เฉพาะเจาะจง

นางวิไล ปวงตา

239,400

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ราคาต่ําสุด
18/2562
12 กรกฎาคม 62
ราคาต่ําสุด สัญญา 4/๒๕๖๒
25 กรกฎาคม 62

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

จางเหมาทําอาหารนักเรียน
พักนอน ภาคเรียนที่
1/2562 (เพิ่มเติม)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

147,600

149,040

เฉพาะเจาะจง

นางวิไล ปวงตา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ราคาต่ําสุด สัญญา 6/๒๕๖๒
20 สิงหาคม 62

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
147,600

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
หน"วยงาน โรงเรียนแม"เจดีย(วิทยาคม
วันที่ 18 กันยายน 2562
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป

1

ซื้อวัสดุสํานักงาน

6,300

6,300

เฉพาะเจาะจง

หจก. อุทยานเครื่องเขียน

6,300

ราคาต่ําสุด

2

ซื้อวัสดุครุภัณฑ(ไฟฟJา

6,300

6,300

เฉพาะเจาะจง

รานธนสินมิวสิค

6,300

ราคาต่ําสุด

3

ซื้อขันโตก

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

รานสวนนอยขันโตก

7,000

ราคาต่ําสุด

4

ซื้อเวชภัณฑ(ยา

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

10,000

ราคาต่ําสุด

5

ซื้อกรอบเกียรติบัตร

6,650

6,650

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นกนท(โอสถ
แมขะจาน จํากัด
หองภาพมนต(รัก

6,650

ราคาต่ําสุด

6

ซื้อวัสดุการศึกษา

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

หจก. อุทยานเครื่องเขียน

5,000

ราคาต่ําสุด

7

ซื้อกรอบเกียรติบัตร

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

5,000

ราคาต่ําสุด

8

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

10,000

ราคาต่ําสุด

9

ซื้อกระเปfาและชุดปะติดวัสดุ
ธรรมชาติ
ซื้อวัสดุการศึกษา

รานออฟฟGศปริ้นท(
แมขะจาน
นางสาวธัญญารัตน( รักวงค(

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

นางสาววิไลภรณ( อุปนัน

5,000

ราคาต่ําสุด

10

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(

13,650

13,650

เฉพาะเจาะจง

รานไอทีเซ็นเตอร(แอนด(
เซอร(วิส

13,650

ราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
24/2562
11 กันยายน 62
25/2562
11 กันยายน 62
26/2562
11 กันยายน 62
27/2562
11 กันยายน 62
28/2562
11 กันยายน 62
29/2562
11 กันยายน 62
30/2562
11 กันยายน 62
31/2562
11 กันยายน 62
32/2562
11 กันยายน 62
33/2562
11 กันยายน 62

แบบ สขร.1

ลําดับที่
11

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจาง
(บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

7,500

7,500

เฉพาะเจาะจง

12

ซื้อสารเคมีและวัสดุ
การทดลอง
วัสดุการศึกษา

12,500

12,500

เฉพาะเจาะจง

13

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ(

6,000

6,000

14

10,000

16

ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร(
ซื้อวัสดุเพื่อทําโครงงาน
วิทยาศาสตร(
ซื้ออุปกรณ(กีฬา

17

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
7,500

ราคาต่ําสุด

12,500

ราคาต่ําสุด

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แกมมาโก
(ประเทศไทย) จํากัด
รานประสิทธิ์การคา
มินิมาร(ท
รานเอ็มเทค

6,000

ราคาต่ําสุด

10,000

เฉพาะเจาะจง

รานภูคา 20

10,000

ราคาต่ําสุด

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

รานภูคา 20

5,000

ราคาต่ําสุด

9,870

9,870

เฉพาะเจาะจง

ราน Nice Sport

9,870

ราคาต่ําสุด

จางทาสีฟุตบาท

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง

นายภุชงค( พรมจันตา

9,000

ราคาต่ําสุด

18

จางทําบอร(ดอลูมิเนียม

7,435

7,435

เฉพาะเจาะจง

นายประกรานต( ทิศร

7,435

ราคาต่ําสุด

19

จางเหมารถนํานักเรียนไป
แขงขันทักษะวิชาการ
จางเหมารถนํานักเรียนไป
แขงขันทักษะวิชาการ

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

นายวันชัย คําซอน

15,000

ราคาต่ําสุด

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง

นายไกรศล ทิพวรรณ

15,000

ราคาต่ําสุด

15

20

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
34/2562
11 กันยายน 62
35/2562
11 กันยายน 62
36/2562
11 กันยายน 62
37/2562
11 กันยายน 62
38/2562
11 กันยายน 62
39/2562
11 กันยายน 62
19/2562
11 กันยายน 62
20/2562
11 กันยายน 62
21/2562
11 กันยายน 62
22/2562
11 กันยายน 62

แบบ สขร.1

ลําดับที่
21

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ครุภัณฑ(ประจํา
หองปฏิบัติการ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจะ
จาง (บาท)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

600,๐๐๐

600,๐๐๐

e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริษัท แกมมาโก
(ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
ราคาต่ําสุด สัญญา 7/62
๒๔ กันยายน ๖๒

เหตุผลที่
ผูที่รับการคัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
310,๐๐๐

ป?ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ป?ญหา อุปสรรค
1.1 ในการเสนอราคาดวยวิธีการ e-bidding มีผูเสนอราคาหลายราย แตไมมีการนําตัวอยางพัสดุมามอบใหแกคณะกรรมการฯ ทําใหคุณสมบัติเกี่ยวกับการเสนอราคาของ
ผูเสนอราคาไมผานการพิจารณาตามเกณฑ(
1.2 การกําหนดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่ไมชัดเจนจากระบบ e-GP เชน ขอความ “ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน อยางละ ๑ ชุด และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่โรงเรียนกําหนด...” ทําใหผูเสนอราคาเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน วาจะตองสงตัวอยางใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
หรือไมก็ได ทําใหตองมีการยกเลิกเอกสารประกวดราคาเดิม แลวประกาศใหมทําใหเสียเวลาในการดําเนินการ
1.3 ผูขายสงพัสดุลาชากวากําหนด ทําใหตองมีการปรับอันเนื่องจากการสงมอบลาชา ทําใหโรงเรียนไดใชพัสดุลาชากวาที่ควรเปvน
2. ขอเสนอแนะ
2.1 ควรพิจารณาขอความในเอกสารประกวดราคาใหมีความชัดเจน ไมกํากวม เพื่อกอใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

