งบหน้าสรุ ปผลการจัดซื้ อจัดจ้าง
ของโรงเรี ยนสุราษฎร์ พิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ลำดับที่

งบจัดซือ้ จัดจ้ำง
1 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
_วิธีสอบราคา
2 โดยวิธีสอบคัดเลือก
3 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

จำนวนโครงกำร

3,546,748.01
22,056,419.23
25,603,167.24

รวมวงเงิน
งบประมำณ

3,546,748.01
22,056,419.23
25,603,167.24

รวมรำคำกลำง

3,546,748.01
22,056,419.23
25,603,167.24

รวมรำคำที่พิจำรณำ วงเงินต่ำสุด
คัดเลือก
สูงสุด

3,546,748.01
22,056,419.23 เท่ากับราคากลาง
25,603,167.24

ได้นาข้อมูลเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจาเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
£ เผยแพร่โดยวิธี ลงเว็ปไซต์ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา
£ ไม่ได้นาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เผยแพร่เหตุผล
ลงชื่อ
(นาง พิมผกา จันทร์คง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นาย ไพศาล ชนีมาส)
รองผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในในปีงบประมำณ ประจำเดือน ตุลำคม 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

1
2
3
4
5
6

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

จัดสือ่ ICT
กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสู่
มหาลัย
กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสู่
มหาลัย
บริการครูและบุคลากรส่าเนา
เอกสาร
ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศห้องเรียน
641,642
เปลีย่ นกระจกห้อง 145

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

36,800.00
36,122.00

36,800.00
36,122.00

เจาะจง

13,848.00

13,848.00

เจาะจง

19,695.28

19,695.28

137,200.00

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป
ราคาต่่าสุด

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

หจก.เอส พี สตูดิโอ กรุป๊
ร้านสมอทอง

หจก.เอส พี สตูดิโอ กรุป๊
ร้านสมอทอง
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ

ราคาต่่าสุด

06 ต.ค. 2020

137,200.00

เจาะจง

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020

1,200.00

1,200.00

เจาะจง

ปรีชาพล นราวีรวุฒิ

ปรีชาพล นราวีรวุฒิ

ราคาต่่าสุด

05 ต.ค. 2020

ใช้ปฎิบัติงานส่านักงาน

1,666.94

1,666.94

เจาะจง

บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด(2544) บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด(2544)

ราคาต่่าสุด

09 ต.ค. 2020

ความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน

2,000.00

2,000.00

เจาะจง

นายอนุวัตร สินิมาย

ราคาต่่าสุด

08 ต.ค. 2020

จัดท่าคูม่ ือพัสดุ

1,144.00

1,144.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020

480.00

480.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี

ราคาต่่าสุด

7,500.00

7,500.00

เจาะจง

บจก.สุวรรณอักษร

บจก.สุวรรณอักษร

ราคาต่่าสุด

07 ต.ค. 2020

25,000.00

25,000.00

เจาะจง

บจก.สุวรรณอักษร

บจก.สุวรรณอักษร

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020

438.90

438.90

เจาะจง

บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด(2544) บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด(2544)

ราคาต่่าสุด

4,000.00

4,000.00

เจาะจง

นางสาว พิชญพัชร์ สังข์เทพ

นางสาว พิชญพัชร์ สังข์เทพ

ราคาต่่าสุด

09 ต.ค. 2020

11,900.00

11,900.00

เจาะจง

ร้านเอกการไฟฟ้า

ร้านเอกการไฟฟ้า

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020
01 ต.ค. 2020

7
8

นายอนุวัตร สินิมาย

9
10
11
12

จัดท่าเล่มหลักสูตรกลุม่ วิชา
คณิตศาสตร์
ใช้ในการบันทึกนักเรียนเข้าแถว
ประจ่าวัน
ใช้ในการบันทึกกิจกรรมของครู
ประจ่
ชั้น Print เอกสารต่างๆ
จัดท่าางาน

13
14
15

จัดกิจกรรมน้อมร่าลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตฯ
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้งานรถบัส
40-0155

70.00

70.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี

ราคาต่่าสุด

09 ต.ค. 2020

ปรับซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
ห้องเรียนนักเรียน
ปรับซ่อมบานประตูเลือ่ น
ใช้ในการอบรมนศท
ใช้ในการสอบปลายภาค ม.1-ม.6

43,400.00

43,400.00

เจาะจง

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาต่่าสุด

14 ต.ค. 2020

800.00
400.00
16,000.00

800.00
400.00
16,000.00

เจาะจง

ปรีชาพล นราวีรวุฒิ
ร้านเอ ดี ปรินส์
บจก.สิทธิประเสริฐ พริน้ ติง้

ปรีชาพล นราวีรวุฒิ
ร้านเอ ดี ปรินส์
บจก.สิทธิประเสริฐ พริน้ ติง้

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020
14 ต.ค. 2020
19 ต.ค. 2020

จัดท่าบัตรนักเรียน

50,050.00

50,050.00

เจาะจง

บจก.โปรเกรส เน็ตเวิร์ค คอนซัลท์

ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020

ซ่อมทางเดินภายในโรงอาหารอาหาร

1,867.00

1,867.00

เจาะจง

บจก.โปรเกรส เน็ตเวิร์ค คอน
ซัลท์
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา

นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา

ราคาต่่าสุด

19 ต.ค. 2020

ซ่อมฝาบอพักน้่าในโรงอาหาร
ซ่อมบันไดขึ้นแท้งน้่าชั้น 6
ซ่อมประตูห้องน้่า
เปลีย่ นกระจกห้อง 344
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริการรถ
นข-1719 สฎ.
ตรวจเช็คระยะรถยนต์

820.00
1,359.00
648.00
1,200.00
2,120.00

820.00
1,359.00
648.00
1,200.00
2,120.00

เจาะจง

นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
ปรีชาพล นราวีรวุฒิ
ร้านเอกการไฟฟ้า

นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
ปรีชาพล นราวีรวุฒิ
ร้านเอกการไฟฟ้า

ราคาต่่าสุด

ราคาต่่าสุด

22 ต.ค. 2020
20 ต.ค. 2020

13,807.75

13,807.75

เจาะจง

07 ต.ค. 2020

20,000.00
856.00
25,404.00

20,000.00
856.00
25,404.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้
จ่าหน่ายโตโยต้า
นายกิตติกร วิบูลกิจจานุรักษ์
ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์
ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี

ราคาต่่าสุด

ใช้ในกิจกรรมวันลอยกระทง
เพื่อรับการประเมินสถานศึกษา
จัดท่าเอกสารประกอบการต่อ ม.5

บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้
จ่าหน่ายโตโยต้า
นายกิตติกร วิบูลกิจจานุรักษ์
ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์
ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี

ราคาต่่าสุด

21 ต.ค. 2020
28 ต.ค. 2020
14 ต.ค. 2020

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนอาเซียน

7,000.00

7,000.00

เจาะจง

ร้าน88 ไวนิล

ร้าน88 ไวนิล

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020

28,600.00
180.00

28,600.00
180.00

เจาะจง

กัญชพรเคมีภัณฑ์
ร้านเอกการไฟฟ้า

กัญชพรเคมีภัณฑ์
ร้านเอกการไฟฟ้า

ราคาต่่าสุด

20 ต.ค. 2020
27 ต.ค. 2020

450.00
4,200.00

450.00
4,200.00

เจาะจง

ร้านทวีศิลป์ ดีไซน์
ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์

ร้านทวีศิลป์ ดีไซน์
ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์

ราคาต่่าสุด

รายงานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
16
17
18
19

เจาะจง
เจาะจง

ราคาต่่าสุด

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง

เจาะจง

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

ราคาต่่าสุด

31
32
33
34
35
36

ความปลอดภัยในโรงเรียน
ใช้ในการบริการผูใ้ ช้บริการรถ
โรงเรียน
จ้างท่าไวนิล
จัดจ้างซักสูทคณะกรรมการสภา
นักเรียน

เจาะจง

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

ราคาต่่าสุด

20 ต.ค. 2020
15 ต.ค. 2020

37
38

ซ่อมเครือ่ งตรวจข้อสอบ

2,675.00

2,675.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

27 ต.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020
28 ต.ค. 2020

เจาะจง

CANNON MARKETING
CANNON MARKETING
(THAILAND) CO., LTD
(THAILAND) CO., LTD
ร้านสาธิตวิทยุ
ร้านสาธิตวิทยุ
หจก.เอ พี พริน้ ติง้ แอนด์
หจก.เอ พี พริน้ ติง้ แอนด์
กราฟฟิก
กราฟฟิก
ร้านที.พี.ซีร็อกซ์ (ส่านักงานใหญ่) ร้านที.พี.ซีร็อกซ์ (ส่านักงานใหญ่)

ซ่อมเครือ่ งเสียงล่าโพงคลือนที่
เพื่อรับการประเมินสถานศึกษา

1,750.00
9,714.00

1,750.00
9,714.00

เจาะจง

รับการประเมินสถานศึกษา

3,210.00

3,210.00

จัดท่าคูม่ ืองานประกันคุณภาพและ
รายงานประจ่าปีฯ
เปลีย่ นยางรองบู๊ชกันโคลง
40-0155
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา
ระบบดูแลฯ
ใช้ในการจัดท่าเอกสารงานวิจัย
การศึกษา
เพื่อรับการประเมินสถานศึกษา
เช็คระบบเบรค รถตู้ นข-1719
ปรับซ่อมเครือ่ งปรับอากาศห้อง
737
ปรับซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ
ห้องเรียนสีเขียวและพระพุทธทาส

3,750.00

3,750.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี

ราคาต่่าสุด

14 ต.ค. 2020

26,610.00

26,610.00

เจาะจง

นางศิริพร ฟองสมุทร

นางศิริพร ฟองสมุทร

ราคาต่่าสุด

19 ต.ค. 2020

3,450.00

3,450.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น

อาร์ต โปรดักชั่น

ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020

195.00

195.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี

ราคาต่่าสุด

14 ต.ค. 2020

3,000.00
10,480.00
500.00

3,000.00
10,480.00
500.00

เจาะจง

นายวชิร ไพเราะ
อู่ 3 เอ็มออโต้
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

นายวชิร ไพเราะ
อู่ 3 เอ็มออโต้
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาต่่าสุด

28 ต.ค. 2020
26 ต.ค. 2020
15 ต.ค. 2020

16,500.00

16,500.00

เจาะจง

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาต่่าสุด

22 ต.ค. 2020

145,600.00
4,900.00

145,600.00
4,900.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020
01 ต.ค. 2020

6,760.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านสุราษฎร์สรรพสินค้า

ราคาต่่าสุด

6,760.00

อาร์ต โปรดักชั่น
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านสุราษฎร์สรรพสินค้า

ราคาต่่าสุด

02 ต.ค. 2020

550.00

550.00

เจาะจง

07 ต.ค. 2020

2,860.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

05 ต.ค. 2020

753.00

753.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านสมอทอง

ราคาต่่าสุด

2,860.00

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านสมอทอง

ราคาต่่าสุด

01 ต.ค. 2020

เจาะจง

39

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

40
41
42
43
44
45
46
47

48
49

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ใช้ในส่านักงาน

เจาะจง

เจาะจง

50
51
52
53
54

ใช้ในกิจกรรมนันทนาการกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี
ใช้ในการเสียบโปรแจ็คเตอร์บน
หอประชุมบวรศิลป์
จัดท่าเอกสารประกอบการสอนงาน
เอกสารกลุม่ สาระ
ใช้ปฎิบัติงานส่านักงาน

ราคาต่่าสุด

55

ใช้ในงานดูแลความปลอดภัย
นักเรียน
ให้บริการครู นักเรียน และบุคลากร

1,000.00

1,000.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง

ร้านสมอทอง

ราคาต่่าสุด

06 ต.ค. 2020

10,896.28

10,896.28

เจาะจง

บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม

บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม

ราคาต่่าสุด

07 ต.ค. 2020

ใช้บริการครูและบุคลากรในโรงเรียน

23,946.78

23,946.78

เจาะจง

บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์

ราคาต่่าสุด

08 ต.ค. 2020

จัดท่าเอกสารประกอบการสอน,
งานเอกสารกลุม่ สาระ
ใช้จัดกิจกรรมวันสวรรคต

8,075.00

8,075.00

เจาะจง

05 ต.ค. 2020

3,000.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

08 ต.ค. 2020

จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าและ
ลดโลกร้อน
แข่งขันโครงการเพาะช่างศิลปกรรม
,ลอยกระทงเทศบาลสุราษฎร์ธานี
และแข่งขันวาดภาพสัปดาห์
ห้องสมุด

2,000.00

2,000.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.เอ พี พริน้ ติง้ แอนด์
กราฟฟิก
ร้านสมอทอง

ราคาต่่าสุด

3,000.00

บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัด
พาณิชย์
หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.เอ พี พริน้ ติง้ แอนด์
กราฟฟิก
ร้านสมอทอง

ราคาต่่าสุด

09 ต.ค. 2020

8,570.00

8,570.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง

ร้านสมอทอง

ราคาต่่าสุด

14 ต.ค. 2020

จัดซือ้ กระเป๋าเพื่อแสดงความยินดี
กับเครือข่ายผูป้ กครอง
จัดซือ้ กระเช้าเพื่อแสดงความยินดี
กับเครือข่ายผูป้ กครอง
ใช้ท่างานภายในฝ่าย

796.00

796.00

เจาะจง

ร้านทั้งหมดจากธรรมชาติ

ร้านทั้งหมดจากธรรมชาติ

ราคาต่่าสุด

16 ต.ค. 2020

500.00

500.00

เจาะจง

ร้านจีบรัก

ร้านจีบรัก

ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020

840.00

840.00

เจาะจง

44,000.00

44,000.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านชนเกษมก๊อปปี้

ราคาต่่าสุด

ใช้ในการผลิตสือ่ การสอน เอกสาร
ราชการ ข้อสอบปลายภาค

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านชนเกษมก๊อปปี้

ใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชา/ชุมนุม
ใช้ในการฝึกซ้อมนักเรียนในวิชา
ดนตรี
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน
ใช้ปฎิบัติงาน ผช.ผกท.นศท.

11,350.00

11,350.00

เจาะจง

23,680.00

23,680.00

เจาะจง

3,600.00
1,300.00
5,000.00

3,600.00
1,300.00
5,000.00

เจาะจง

56
57
58
59
60

61
62
63
64

ราคาต่่าสุด

65
66
67
68
69
70

เจาะจง
เจาะจง

ร้านดนตรีไทยปี่พาร์ท สุราษฎร์ ร้านดนตรีไทยปี่พาร์ท สุราษฎร์
ธานี
ธานี
บ้านดนตรีคีตกร
บ้านดนตรีคีตกร

ราคาต่่าสุด

คัลเลอร์สกรีน
ร้านรวมชัย
นางกัลยา ปลอดปล้อง

ราคาต่่าสุด

คัลเลอร์สกรีน
ร้านรวมชัย
นางกัลยา ปลอดปล้อง

05 ต.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

27 ต.ค. 2020

8,085.00

8,085.00

เจาะจง

ว.เครือ่ งประดับ (ส่านักงานใหญ่) ว.เครือ่ งประดับ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

9,380.00
25,947.50

9,380.00
25,947.50

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

บจก.สิริสินกรุป๊
บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย)

220.00

220.00

เจาะจง

145.00

145.00

เจาะจง

จัดซือ้ อุปกรณ์เพื่อจัดท่าคุม่ ือและ
รายงานประจ่าเพื่อการประเมิน

1,380.00

1,380.00

เจาะจง

ใช้ปฎิบัติงานส่านักงาน

1,120.00

1,120.00

เจาะจง

230.00

230.00

เจาะจง

1,380.00

1,380.00

เจาะจง

1,790.00

1,790.00

เจาะจง

10,842.00

10,842.00

เจาะจง

7,800.00

7,800.00

เจาะจง

4,100.00

4,100.00

เจาะจง

840.00
580.00

840.00
580.00

เจาะจง

1,250.00
4,428.00

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนอาเซียน
71
72
73

จัดสือ่ ICT
ใช้ในส่านักงานวิชาการและ
ส่านักงานวัดผล/GPA
ใช้ในการอบรมจราจร นศท.

บจก.สิริสินกรุป๊
บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย)

12 ต.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020

บจก.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น บจก.ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

ราคาต่่าสุด

14 ต.ค. 2020

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านพิทยาภัณฑ์

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านพิทยาภัณฑ์

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

14 ต.ค. 2020

บจก.สยามแม็คโคร (สาขาสุ
ราษฎร์ธานี)
บจก.สุราษฎร์ธานีดีเวลลอปเม้นท์

ราคาต่่าสุด

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านสุวพรหม
หจก.เบิร์ดคัลเลอร์แล็บ

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

บจก.สยามแม็คโคร (สาขาสุ
ราษฎร์ธานี)
บจก.สุราษฎร์ธานีดีเวลลอป
เม้นท์
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านสุวพรหม
หจก.เบิร์ดคัลเลอร์แล็บ

1,250.00

เจาะจง

นายธีราวุฒิ สีขาว

4,428.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

74
ใช้ในการปฎิบัติงานส่านักงาน
75

76
77
78
79
80

วัสดุส่านักงานและของที่ระลึก
วิทยากร
วัสดุส่านักงานและของที่ระลึก
วิทยากร
วัสดุส่านักงานและของที่ระลึก
วิทยากร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

81
82
83
84

เปลีย่ นจอที่เสียห้องเรียน
คอมพิวเตอร์
ใช้ปฎิบัติงานส่านักงาน
ใช้ประทับเอกสารราชการ
รายงานผลงานและเผยแพร่ข่าวสาร

ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

19 ต.ค. 2020
14 ต.ค. 2020

นายธีราวุฒิ สีขาว

ราคาต่่าสุด

19 ต.ค. 2020

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020

85
86
87

เปลีย่ นกุญแจบานเลือ่ นห้อง
นาฎศิลป์
ใช้ในการท่าเอกสารรายงานวิจัย
การศึกษา

ใช้ในการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช

2,000.00

2,000.00

เจาะจง

ร้านวันดีดี

ร้านวันดีดี

ราคาต่่าสุด

14 ต.ค. 2020

ใช้ในกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
ร.9
ใช้เตรียมการจัดการเรียนการสอน

2,000.00

2,000.00

เจาะจง

ร้านวันดีดี

ร้านวันดีดี

ราคาต่่าสุด

08 ต.ค. 2020

360.00

360.00

เจาะจง

หนองบัวแก๊ส

หนองบัวแก๊ส

ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020

ตรวจเช็คระบบพวงมาลัย นข5245 สฎ.
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ"พัฒนา
ระบบดูแลฯ"
ชุดกันฝนส่าหรับ รปภ
รับการประเมินสถานศึกษาฯ
รับการประเมินสถานศึกษาฯ
รับการประเมินสถานศึกษาฯ
ใช้ในการปฎิบัติงานส่านักงาน

6,020.36

6,020.36

เจาะจง

07 ต.ค. 2020

7,165.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

15 ต.ค. 2020

3,400.00
400.00
400.00
2,210.00
13,632.00

3,400.00
400.00
400.00
2,210.00
13,632.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020
28 ต.ค. 2020

จัดซือ้ ICT

66,388.00

66,388.00

เจาะจง

การแสดงและแข่งขันนาฎศิลป์

27,000.00

27,000.00

เจาะจง

บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้
จ่าหน่ายโตโยต้า
หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
เทพรักษ์
แก้วดอกไม้
ร้านสุทัศน์ กรอบวิทย์
ร้านสมอทอง
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
นางวรรณา พลายชุม

ราคาต่่าสุด

7,165.00

บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้
จ่าหน่ายโตโยต้า
หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
เทพรักษ์
แก้วดอกไม้
ร้านสุทัศน์ กรอบวิทย์
ร้านสมอทอง
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
นางวรรณา พลายชุม

956,315.43

956,315.43

88
89
90
91
92
93
94
95
96

เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง

97
98
99

รวม

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

14 ต.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

12 ต.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

น้ำมัน
ริบบิน

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง
เจำะจง

5,934.00

5,934.00

25,000.00
22,000.00

25,000.00
22,000.00

เจำะจง

7,056.00

7,056.00

เจำะจง

216.00

216.00

เจำะจง

29,439.98

29,439.98

เจำะจง

1,740.00

1,740.00

เจำะจง

130,210.00

130,210.00

เจำะจง

10,136.94
500.00

10,136.94
500.00

เจำะจง

21,600.00
4,400.00
2,300.00
699.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำต้ำสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำคำต้ำสุด
รำคำต้ำสุด

16 พ.ย. 2020
13 พ.ย. 2020

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
ร้ำนโสภณ ณ นคร
นำงสำวพัชรินทร์ ผุดเผือก

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
ร้ำนโสภณ ณ นคร
นำงสำวพัชรินทร์ ผุดเผือก

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์
ธำนี
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์
ธำนี
บริษัท แคนนอน มำร์เก็ต
ติง (ไทยแลนด์) จ้ำกัด

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์
ธำนี
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์
ธำนี
บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตติง
(ไทยแลนด์) จ้ำกัด

รำคำต้ำสุด

26 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

30 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

24 พ.ย. 2020

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์
เนชันแนล
ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ
ร้ำนสุวพรหม

รำคำต้ำสุด

30 พ.ย. 2020

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์
เนชันแนล
ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ
ร้ำนสุวพรหม

21,600.00

เจำะจง

4,400.00
2,300.00
699.00

เจำะจง

เจำะจง

30 พ.ย. 2020

น้ำมัน

ก่อสร้ำงคูระบำยน้ำตัว U
ค่ำเช่ำเครืองถ่ำยเอกสำร
วัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำน 13
รำยกำร
วัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำน 16
รำยกำร
วัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำน 31
รำยกำร
ผงหมึก
วัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำน 6
รำยกำร

รำคำต้ำสุด
รำคำต้ำสุด
รำคำต้ำสุด

24 พ.ย. 2020
30 พ.ย. 2020

บจก.สิทธิประเสริฐ พรินติง บจก.สิทธิประเสริฐ พรินติง

รำคำต้ำสุด

24 พ.ย. 2020

นำยนัทธี ชัยสุวรรณ
อำร์ต โปรดักชัน
หจก.สินสมบูรณ์บ้ำนดอน
(1988)

รำคำต้ำสุด

25 พ.ย. 2020
30 พ.ย. 2020
24 พ.ย. 2020

ปะยำง นข1719สฎ.
สำยลม,ข้อต่อทองเหลือง

เช็คลมรสบัส
ป้ำยไวนิล

เจำะจง
เจำะจง

นำยนัทธี ชัยสุวรรณ
อำร์ต โปรดักชัน
หจก.สินสมบูรณ์บ้ำนดอน
(1988)

รำคำต้ำสุด
รำคำต้ำสุด

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่ำซักผ้ำ
ผ้ำขนหนู
กระติกน้ำร้อน
กระดำษเกียรติบัตร
วัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำน 4
รำยกำร

29

530.00

เจำะจง

34,000.00
4,927.35

34,000.00
4,927.35

เจำะจง

900.00
6,425.00

900.00
6,425.00

เจำะจง

17,989.00

17,989.00

เจำะจง

420.00

420.00

เจำะจง

22,914.05
8,156.00

22,914.05
8,156.00

เจำะจง

45,515.00

45,515.00

เจำะจง

3,400.00

3,400.00

เจำะจง

6,760.00
25,000.00
22,000.00

6,760.00
25,000.00
22,000.00

เจำะจง

7,056.00

7,056.00

เจำะจง

216.00

216.00

เจำะจง

29,439.98

29,439.98

เจำะจง

เจำะจง

เจำะจง

ซ่อมประตู
จัดจ้ำกิจกรรมค่ำยบูรณำกำร
หมึกพิมพ์
หมึก
วัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำน 14
รำยกำร

หมึกพิมพ์
25
หม้อแปลง
26
27 เคลือนย้ำยเครืองออกก้ำลังกำย

28

530.00

จัดกิจกรรมค่ำยส่งเสริมกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำฯ
จัดท้ำเอกสำรประกอบกำรเรียนรู้
ม.3
ถ่ำยแบบงบแปลนห้องน้ำ

เจำะจง

เจำะจง
เจำะจง

30
ซ่อมเครืองตรวจข้อสอบ

31

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
ตำปีสปอร์ต เซ็นเตอร์
บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
ตำปีสปอร์ต เซ็นเตอร์
บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม

รำคำต้ำสุด

25 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

17 พ.ย. 2020
24 พ.ย. 2020

หจก.ควอลิตีซัพพลำย
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.ควอลิตีซัพพลำย
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.ควอลิตีซัพพลำย

หจก.ควอลิตีซัพพลำย
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.ควอลิตีซัพพลำย
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.ควอลิตีซัพพลำย

รำคำต้ำสุด

รำคำต้ำสุด

10 พ.ย. 2020

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.ควอลิตีซัพพลำย
ร้ำนโสภณ ณ นคร
นำงสำวพัชรินทร์ ผุดเผือก

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
หจก.ควอลิตีซัพพลำย
ร้ำนโสภณ ณ นคร
นำงสำวพัชรินทร์ ผุดเผือก

รำคำต้ำสุด

30 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

16 พ.ย. 2020
13 พ.ย. 2020

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์
ธำนี
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์
ธำนี
บริษัท แคนนอน มำร์เก็ต
ติง (ไทยแลนด์) จ้ำกัด

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์
ธำนี
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์
ธำนี
บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตติง
(ไทยแลนด์) จ้ำกัด

รำคำต้ำสุด

26 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

30 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

24 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

รำคำต้ำสุด

25 พ.ย. 2020
30 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด
รำคำต้ำสุด

18 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

30 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

รำคำต้ำสุด
รำคำต้ำสุด

ใช้ในส้ำนักงำน

1,740.00

1,740.00

เจำะจง

130,210.00

130,210.00

เจำะจง

10,136.94

10,136.94

เจำะจง

500.00
21,600.00

500.00
21,600.00

เจำะจง

4,400.00
2,300.00

32
จ้ำงครูชำวต่ำงชำติ

33
บริกำรให้บุคลำกรครูส้ำเนำเอกสำร

34
35 ใช้ในกำรปฎิบัติงำนในส้ำนักงำน
บันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์
เนชันแนล
ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส้ำนักงำนใหญ่)
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์
เนชันแนล
ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ

รำคำต้ำสุด

30 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด
รำคำต้ำสุด

24 พ.ย. 2020

รำคำต้ำสุด

เจำะจง

ร้ำนสุวพรหม
ร้ำนสุวพรหม
บจก.สิทธิประเสริฐ พรินติง บจก.สิทธิประเสริฐ พรินติง

รำคำต้ำสุด

30 พ.ย. 2020
24 พ.ย. 2020

4,400.00

เจำะจง

นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

รำคำต้ำสุด

25 พ.ย. 2020

2,300.00

เจำะจง

อำร์ต โปรดักชัน

อำร์ต โปรดักชัน

รำคำต้ำสุด

30 พ.ย. 2020

36
37
38

ปรับซ่อมเครืองปรับอำกำศห้อง
554
พัฒนำกลุ่มสำระ

รวม

413,168.32

413,168.32

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

1

2

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

บริการที่นั่งแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากร
ปรับปรุงแอร์ห้องส่านักงานกิจการ
นักเรียน
ใช้งานกลุ่มบริหารงบประมาณ

77,040.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
77,040.00 เจาะจง ร้านกัมปนาทวิศวกรรม

57,400.00

57,400.00

เจาะจง

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาต่่าสุด

16 ธ.ค. 2020

52,430.00

52,430.00

เจาะจง

บจก.พีต้า อินเตอร์เทรด

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

พัฒนาระบบบริหารงาน

27,900.00

27,900.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.พีต้า อินเตอร์เท
รด
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

ติดตั้งกระจกกั้นบนห้องประชุม
บวรศิลป์
จัดท่างานปริ้นเอกสารต่างๆ

58,000.00

58,000.00

เจาะจง

ร้านโสภณ ณ นคร

ร้านโสภณ ณ นคร

ราคาต่่าสุด

01 ธ.ค. 2020

1,900.00

1,900.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

ติดตั้งโครงเหล็กห้องประชุมบวร
ศิลป์
ซ่อมปั้มน้่าอาคารภราดร

45,000.00

45,000.00

เจาะจง

ร้านโสภณ ณ นคร

ร้านโสภณ ณ นคร

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020

3,500.00

3,500.00

เจาะจง

ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

1,000.00
107,000.00

1,000.00
107,000.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

ปรีชาพล นราวีรวุฒิ
นายส่าเนียง เพ็ชรทอง

ร้านช่างไทยและวัสดุ
ภัณฑ์
ปรีชาพล นราวีรวุฒิ
นายส่าเนียง เพ็ชรทอง

ราคาต่่าสุด

01 ธ.ค. 2020
03 ธ.ค. 2020

38,500.00

38,500.00

เจาะจง

ร้านพระแสงโฆษณา

ร้านพระแสงโฆษณา

ราคาต่่าสุด

14 ธ.ค. 2020

170.00

170.00

เจาะจง

ร้านสุวรรณพร (พาหุรัด)

ร้านสุวรรณพร (พาหุ
รัด)

ราคาต่่าสุด

15 ธ.ค. 2020

3

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ร้านกัมปนาทวิศวกรรม ราคาต่่าสุด
17 ธ.ค. 2020

4

5
6
7

8
9 เปลี่ยนกุญแจประตู
ปรับปรุงห้องศิลปะ

10
พัฒนาระบบงานบริการด้าน
11 การศึกษา
ท่าป้าชื่อ

12

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ติดตั้งระบบแสงสว่างโต๊ะเทเบิ้ล
13 เทนนิส
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศูนย์ ICT

วงเงินที่จัดซื้อ

39,600.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
39,600.00 เจาะจง นายจ่ารัส บุญคง

6,900.00

6,900.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

1,500.00
350.00

เจาะจง

เปลี่ยนลูกลอยอาคารธ่ารงวิทย์

1,500.00
350.00

อาร์ต โปรดักชั่น
ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์

ใช้ในการประชุม

2,825.00

2,825.00

เจาะจง

ซ่อมฝาระบายน้่า

1,885.00

1,885.00

เจาะจง

ซ่อมประตูห้องเก็บของ

1,134.00

1,134.00

เจาะจง

78,750.00

78,750.00

3,016.00

3,016.00

1,538.68

14
15 อ่านวยความสะดวก

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

23 ธ.ค. 2020

อาร์ต โปรดักชั่น
ร้านช่างไทยและวัสดุ
ภัณฑ์
ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
นางวรรณา พลายชุม
นางวรรณา พลายชุม

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

16 ธ.ค. 2020
21 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

16 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

เจาะจง

ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์

ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์

ราคาต่่าสุด

16 ธ.ค. 2020

1,538.68

เจาะจง

14 ธ.ค. 2020

404.14

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

18 ธ.ค. 2020

500.00

500.00

เจาะจง

บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)
บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)
ร้าน88 ไวนิล

ราคาต่่าสุด

404.14

บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
ร้าน88 ไวนิล

ราคาต่่าสุด

23 ธ.ค. 2020

5,450.94

5,450.94

เจาะจง

ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ

ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ
เอ

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

16

17
18
19
การแสดงและแข่งขันนาฎศิลป์

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
นายจ่ารัส บุญคง
03 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

20
เข้าเล่มเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ

21
ปฎิบัติงานภายในส่านักงานกลุ่ม
22 บริหารงบประมาณ
copy งานและเอกสารต่างๆ
23 ภายในฝ่าย
สร้างบรรยากาศและส่งเสริม
24 สภาพแวดล้อม
บริการบุคลากรครูส่าเนาเอกสาร

25

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ท่ารั้วซ้อมต้นไม้สวนหย่อม

26
27 ซักผ้าปูที่นอน
28 ใช้ในส่านักงาน
ปฎิบัติการสอน

วงเงินที่จัดซื้อ

5,581.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
5,581.00 เจาะจง นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา

700.00
3,000.00
4,455.00

700.00
3,000.00
4,455.00

เจาะจง

21,200.00

21,200.00

เจาะจง

23,320.00

23,320.00

เจาะจง

134,700.00

134,700.00

เจาะจง

23,000.00

23,000.00

เจาะจง

643.72

643.72

เจาะจง

1,500.00

1,500.00

เจาะจง

1,050.00
620.00

1,050.00
620.00

เจาะจง

13,800.00

เจาะจง
เจาะจง

29
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ
30 วิทยาศาสตร์ ม.3
ด่าเนินกิจกรรม SRP Webmaster
31 Camp
จ้างครูชาวต่างชาติ

32
ปรับปรุงรางน้่า ท่อน้่า อาคาร
33 ภราดร
ใช้ในการปฎิบัติงานในส่านักงาน

วัฒนา
จุรีย์ ทองเหลือง
จุรีย์ ทองเหลือง
ร้านสุวพรหม
ร้านสุวพรหม
ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านม๊อกอัพ อะพาร์เรล
ร้านม๊อกอัพ อะพาร์
เรล
ร้านม๊อกอัพ อะพาร์เรล
ร้านม๊อกอัพ อะพาร์
เรล
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์เนชั่น บจก.ซีเอ็นริช
แนล
อินเตอร์เนชั่นแนล
ร้านโสภณ ณ นคร
ร้านโสภณ ณ นคร

ราคาต่่าสุด

25 ธ.ค. 2020
08 ธ.ค. 2020
30 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

18 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

07 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

30 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)
ปรีชาพล นราวีรวุฒิ

ราคาต่่าสุด

30 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

15 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

30 ธ.ค. 2020
28 ธ.ค. 2020

13,800.00

เจาะจง

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ร้านเอก กุญแจ
นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

ร้านเอก กุญแจ
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

78,750.00

78,750.00

เจาะจง

นางวรรณา พลายชุม

นางวรรณา พลายชุม

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

2,100.00

2,100.00

เจาะจง

ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์

ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์

ราคาต่่าสุด

30 ธ.ค. 2020

37
ปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศใน
38 ห้องเรียน
การแสดงและแข่งขันนาฎศิลป์

ราคาต่่าสุด

บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
ปรีชาพล นราวีรวุฒิ

34
ซื้ออุปกรณ์พัสดุของกลุ่มสาระการ
35 เรียนรู้ภาษาไทย
36 ปั๊มกุญแจอาคารธ่ารงวิทย์,สันติ
ซ่อมโต๊ะเหล็กห้อง 3 ภาษา

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
นายผดุงศักดิ์ ชวน
16 ธ.ค. 2020

39
40 ซักผ้าปูโต๊ะ (ซักอบแห้งด่วน)

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

การแสดงและพัฒนาศักยภาพด้าน
นาฎศิลป์

34,700.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
34,700.00 เจาะจง ร้านอภิรดา Costume

wedding Studio

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
ร้านอภิรดา
02 ธ.ค. 2020

117,064.80

117,064.80

เจาะจง

นายสุเมธ ขันภาษี

Costume wedding
Studio
นายสุเมธ ขันภาษี

550.00

550.00

เจาะจง

ร้านเอกการไฟฟ้า

ร้านเอกการไฟฟ้า

ราคาต่่าสุด

28 ธ.ค. 2020

58,532.40

58,532.40

เจาะจง

นายสุเมธ ขันภาษี

นายสุเมธ ขันภาษี

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

4,500.00

4,500.00

เจาะจง

นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

ขอปรับปรุงระบบน้่าประปาใน
โรงเรียน
จัดอบรมคุณธรรมนักเรียน ม.
1,2,3,4,5
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักด
ศรษฐกิจพอเพียง
จัดระบบการบริหารงานให้เป็น
มาตรฐานสากล
ท่าพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

117,064.80

117,064.80

เจาะจง

นายสุเมธ ขันภาษี

นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
นายสุเมธ ขันภาษี

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

500.00

500.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น

อาร์ต โปรดักชั่น

ราคาต่่าสุด

18 ธ.ค. 2020

10,000.00

10,000.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น

อาร์ต โปรดักชั่น

ราคาต่่าสุด

10,000.00

10,000.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น

อาร์ต โปรดักชั่น

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

498,300.00

498,300.00

เจาะจง

สุราษฎร์สแตมป์คอนกรีต

ราคาต่่าสุด

15 ธ.ค. 2020

งานแผ่นอะคริลิคและงานพร้อม
51 ป้ายใหม่
ผลิตสื่อการเรียนการสอนเอกสาร
52 ราชการ
53 ซ่อมหลังคา

13,500.00

13,500.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น

สุราษฎร์สแตมป์
คอนกรีต
อาร์ต โปรดักชั่น

ราคาต่่าสุด

14 ธ.ค. 2020

44,000.00

44,000.00

เจาะจง

ร้านชนเกษมก๊อปปี้

ร้านชนเกษมก๊อปปี้

ราคาต่่าสุด

01 ธ.ค. 2020

256.00

256.00

เจาะจง

ร้านชัยเจริญ

ร้านชัยเจริญ

ราคาต่่าสุด

41
ขอปรับปรุงระบบน้่าประปาใน
42 โรงเรียน
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู้ นข-2400
43 สฎ
ขอปรับปรุงระบบน้่าประปาใน
44 โรงเรียน
พัฒนาระบบงานบริหาร

45
46

47
48
49

50

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

54 จัดท่าเอกสารต่างๆภายในฝ่าย

วงเงินที่จัดซื้อ

จัดท่าเอกสารต่างๆภายในฝ่าย

192.00
2,500.00
7,743.00

ใช้ในส่านักงาน

58 ใช้ในส่านักงาน

55 พิธีวันส่าคัญศาสนา

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
192.00 เจาะจง ร้านสมอทอง
2,500.00 เจาะจง ร้านวันดีดี

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
ร้านสมอทอง
03 ธ.ค. 2020
ราคาต่่าสุด
ร้านวันดีดี
01 ธ.ค. 2020

7,743.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020

4,580.00

4,580.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

01 ธ.ค. 2020

700.00
2,400.00

700.00
2,400.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง
หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020
01 ธ.ค. 2020

3,500.00
243.00
4,085.28

เจาะจง

ใช้บริการครูและบุคลากร

3,500.00
243.00
4,085.28

ให้บริการครูและบุคลากร

11,708.50

11,708.50

เจาะจง

ให้บริการครูและบุคลากรทางการ
64 ศึกษา
จัดท่าเอกสารต่างๆภายในฝ่าย

16,968.52

16,968.52

เจาะจง

34,304.00

34,304.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง
หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านวันดีดี
ร้านวันดีดี
ร้านชัยเจริญ
ร้านชัยเจริญ
บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม บจก.เพชรทักษิณ
ปิโตรเลียม
บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม บจก.เพชรทักษิณ
ปิโตรเลียม
บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัด
บจก.สุราษฎร์ธานี
พาณิชย์
จังหวัดพาณิชย์
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
บจก.บี.เอส.คอมพิว
(ส่านักงานใหญ่)
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

56
57
จัดซื้อวัสดุส่านักงาน

59
60 ใช้ในการจัดกิจกรรมผู้เรียน
61 ใช้ในการปรับซ่อมปั้มโรงอาหาร

เจาะจง

เจาะจง
เจาะจง

62
63

65

ราคาต่่าสุด

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020
03 ธ.ค. 2020
08 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

บริหารจัดการส่านักงาน

วงเงินที่จัดซื้อ

8,313.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
8,313.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
บจก.บี.เอส.คอมพิว
08 ธ.ค. 2020

(ส่านักงานใหญ่)

เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

66
ใช้ในงานส่านักงาน จัดท่าสื่อ
เอกสาร

8,412.00

8,412.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020

ใช้ในส่านักงาน

5,746.00

5,746.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

01 ธ.ค. 2020

26,300.00

26,300.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง

ร้านสมอทอง

ราคาต่่าสุด

07 ธ.ค. 2020

1,113.00

1,113.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020

ใช้ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

1,000.00

1,000.00

เจาะจง

ใช้ในการบริหารส่านักงาน

4,690.00

4,690.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านเรือนดอกไม้พรพระจันทร์ ร้านเรือนดอกไม้พร
พระจันทร์
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
บจก.บี.เอส.คอมพิว
(ส่านักงานใหญ่)
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

2,010.00

2,010.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

9,799.00

9,799.00

เจาะจง

ว.เครื่องประดับ (ส่านักงาน
ใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

67

68
แข่งขันวาดภาพ Nanme Fine
Arts Award อีซูซุพาน้องท่องญี่ปุ่น
2563/มหัศจรรย์ปิโตเคมีปี
69 6/2563
ใช้ในส่านักงาน

70

71

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

72
ใช้ในการจักกิจกรรมสร้างและ
73 พัฒนาเครือข่าย
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุ

74

ว.เครื่องประดับ
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุ

วงเงินที่จัดซื้อ

972.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
972.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
บจก.บี.เอส.คอมพิว

(ส่านักงานใหญ่)

เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)
ราคาต่่าสุด

01 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

ร้านสมอทอง
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านสมอทอง
หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านสมอทอง
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

75
ใช้ในส่านักงาน

4,625.00

4,625.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ใช้ในส่านักงานกิจการนักเรียน

6,771.00

6,771.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

3,541.00
2,377.00

3,541.00
2,377.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง
หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

2,000.00
7,870.00

2,000.00
7,870.00

เจาะจง

ด่าเนินกิจกรรม SRP Web
master camp

20,692.00

20,692.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

ใช้งานกลุ่มการเงินและบัญชี

7,652.00

7,652.00

เจาะจง

เพื่อใช้ในส่านักงานกิจการนักเรียน

2,500.00

2,500.00

เจาะจง

76

77
78 บริหารจัดการงานส่านักงาน
จัดท่าเอกสารต่างๆภายในฝ่าย

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020
09 ธ.ค. 2020

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

07 ธ.ค. 2020

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

79

80 ใข้ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน
ใช้ในส่านักงานศูนย์ ICT

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

81
82

83
84

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

เป็นอุปกรณ์ ICT ของห้องเรียน
พิเศษ

วงเงินที่จัดซื้อ

70,101.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
70,101.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
บจก.บี.เอส.คอมพิว
07 ธ.ค. 2020

(ส่านักงานใหญ่)

เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ร้านสุวพรหม
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

ร้านสุวพรหม
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020
08 ธ.ค. 2020

85
170.00
3,130.00

เจาะจง

ใช้ในส่านักงานอนามัย

170.00
3,130.00

อุปกรณ์ ICT

4,500.00

4,500.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

07 ธ.ค. 2020

11,950.00

11,950.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

16 ธ.ค. 2020

พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม
งานพัสดุ

6,271.00

6,271.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

07 ธ.ค. 2020

การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

14,986.00

14,986.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

900.00
1,900.00

เจาะจง

อุปกรณ์ส่านักงาน

900.00
1,900.00

หจก.ขวัญเรือน
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.ขวัญเรือน
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

บริหารจัดการห้องส่านักงาน

4,780.00

4,780.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

86 ท่าป้ายชื่อบุคลากร

เจาะจง

87
88
ใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช่ารุดห้องเรียน
คอมพิวเตอร์

89
90
91

92 ใช้ในการติดป้ายผนัง

เจาะจง

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

93
94

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

95 ใช้ราดห้องน้่าที่มีท่อตัน
พัฒนาการเรียนการสอน

วงเงินที่จัดซื้อ

600.00
83,960.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
600.00 เจาะจง ฟิวส์การเกษตร
ฟิวส์การเกษตร
21 ธ.ค. 2020
ราคาต่่าสุด
83,960.00 เจาะจง ร้านสุราษฎร์สปอร์ต เซ็นเตอร์ ร้านสุราษฎร์สปอร์ต
09 ธ.ค. 2020

9,000.00

9,000.00

เจาะจง

10,633.00

10,633.00

เจาะจง

เซ็นเตอร์
ร้านสุราษฎร์สปอร์ต เซ็นเตอร์ ร้านสุราษฎร์สปอร์ต
เซ็นเตอร์
ต่ารับยา(ท่าทองใหม่)
ต่ารับยา(ท่าทองใหม่)

10,689.30

10,689.30

เจาะจง

บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม

639.00

639.00

เจาะจง

ร้านสมบูรณ์สิน

บริหารจัดการห้องส่านักงาน

6,380.00

6,380.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ใช้ในการจัดการแข่งขันนศท

2,500.00

2,500.00

เจาะจง

สุราษฎร์ สปอร์ตเซ็นเตอร์ (
ส่านักงานใหญ่)

ใช้ในส่านักงานศูนย์ICT

8,960.00

8,960.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

เพื่อใช้ในส่านักงานกิจการนักเรียน

7,800.00

7,800.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

ใช้ในการด่าเนินกิจกรรม

2,340.50

2,340.50

เจาะจง

บจก.สยามแม็คโคร (สาขาสุ บจก.สยามแม็คโคร
ราษฎร์ธานี)
(สาขาสุราษฎร์ธานี)

96
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

97
รักษาพยาบาล

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

15 ธ.ค. 2020

บจก.แสงทักษิณ
วิศวกรรม
ร้านสมบูรณ์สิน

ราคาต่่าสุด

21 ธ.ค. 2020

หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
สุราษฎร์ สปอร์ตเซ็น
เตอร์ ( ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

14 ธ.ค. 2020

หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

01 ธ.ค. 2020

98
ใช้ในการปรับซ่อมระบบไฟฟ้าใน
99 โรงเรียน
ใช้ในการติดตั้งท่อระบายน้่าหลังคา

ราคาต่่าสุด

100

101
102
103

104
105

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

44,000.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
44,000.00 เจาะจง ร้านชนเกษมก๊อปปี้

24,960.00

24,960.00

เจาะจง

233,991.00

233,991.00

เจาะจง

จัดอบรมคุณธรรม นร 1 2 4 5

1,710.00

1,710.00

ใช้ในกิจกรรม

4,593.00

ผลิตสื่อการเรียนการสอนเอกสาร
106 ราชการต่างๆ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระฯ

วงเงินที่จัดซื้อ

หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.พัฒนาคุณภาพวิชาการ บจก.พัฒนาคุณภาพ
(พว.) อินเตอร์เนชันแนล
วิชาการ (พว.)
อินเตอร์เนชันแนล

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

07 ธ.ค. 2020

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

18 ธ.ค. 2020

4,593.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

01 ธ.ค. 2020

3,210.00
180.00

3,210.00
180.00

เจาะจง

ว.เครื่องประดับ (ส่านักงาน
ใหญ่)
ร้านน้องยอดตุ๊กตา
หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย

หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
ว.เครื่องประดับ
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านน้องยอดตุ๊กตา
หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

2,220.00
2,400.00
13,409.86

2,220.00
2,400.00
13,409.86

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

23 ธ.ค. 2020
28 ธ.ค. 2020
02 ธ.ค. 2020

9,892.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง
สุราษฎร์แบตเตอรี่
บจก.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดพาณิชย์
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

9,892.00

ร้านสมอทอง
สุราษฎร์แบตเตอรี่
บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัด
พาณิชย์
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

18 ธ.ค. 2020

2,180.00

2,180.00

เจาะจง

บจก.วิทยาศรม

บจก.วิทยาศรม

ราคาต่่าสุด

14 ธ.ค. 2020

107
ใช้เป็นสื่อการเรียน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
ร้านชนเกษมก๊อปปี้
23 ธ.ค. 2020

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

108

109
110

111 ใช้ด่าเนินกิจกรรม
ใช้ในส่านักงานอนามัย

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

112

113 ใช้ในส่านักงานวัดผล
114 เปลี่ยนแบตรี
ให้บริการครูและบุคลาการใน
115 โรงเรียน
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ
วิทยาศาสตร์ ม.3

เจาะจง
เจาะจง

ราคาต่่าสุด

116

117 ฝึกซ้อมรายการฟิสิกส์สัประยุทธ์

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

66,500.00
4,400.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
66,500.00 เจาะจง คลังดนตรี
4,400.00 เจาะจง หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย

62,787.00

62,787.00

เจาะจง

หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย

หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย

ราคาต่่าสุด

28 ธ.ค. 2020

11,760.00

11,760.00

เจาะจง

บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์
จ่ากัด (มหาชน) ส่านักงาน
ใหญ่

บจก.สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ่ากัด (มหาชน)
ส่านักงานใหญ่

ราคาต่่าสุด

17 ธ.ค. 2020

ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

48,350.00

48,350.00

เจาะจง

บจก.วิโรฒวิทยาภัณฑ์

บจก.วิโรฒวิทยาภัณฑ์

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

ซื้อหมึกใช้ในส่านักงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

3,480.00

3,480.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

ให้บริการครูและบุคลากรใน รร

11,171.66

11,171.66

เจาะจง

17 ธ.ค. 2020

7,200.00

เจาะจง

บจก.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดพาณิชย์
บ้านดนตรีคีตกร

ราคาต่่าสุด

7,200.00

บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัด
พาณิชย์
บ้านดนตรีคีตกร

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

51,447.00
490.00

51,447.00
490.00

บจก.ทีชเทค
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

บจก.ทีชเทค
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020
14 ธ.ค. 2020

500.00

500.00

เจาะจง

นายรัตถยุทธ บุญชูช่วย

ราคาต่่าสุด

30 ธ.ค. 2020

699.00

699.00

เจาะจง

บจก.บาจา(ประเทศไทย)

นายรัตถยุทธ บุญชู
ช่วย
บจก.บาจา(ประเทศ
ไทย)

ราคาต่่าสุด

28 ธ.ค. 2020

118 ฝึกทักษะนักเรียนด้านดนตรีไทย
รองรับการป้องกันโรค Covid-19

วงเงินที่จัดซื้อ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
คลังดนตรี
25 ธ.ค. 2020
ราคาต่่าสุด
หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย
21 ธ.ค. 2020

119
ใช้ในการปรับซ่อมและท่าความ
120 สะอาด
บริการที่นั่งแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากร

121
122

123
124
ใช้ในการฝึกซ้อมและกิจกรรมอื่นๆ

125
126 ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ฝึกซ้อมรายการฟิสิกส์ประยุทธ

127
ให้บริการน้่าแก่ครูบุคลากร
128 นักเรียนอาคารทวีปราชญ์
ชุดปฎิบัติหน้าที่ยามรักษาความ
129 ปลอดภัย

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ชุดปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาความ
130 ปลอดภัย
ใช้กลุ้มการเงินและบัญชี

วงเงินที่จัดซื้อ

5,770.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
5,770.00 เจาะจง นางทัศวรรณ กล่อมเกลี้ยง นางทัศวรรณ กล่อม

3,082.00

3,082.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

210.00

210.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

เกลี้ยง
หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

210.00

210.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง

9,247.00

9,247.00

เจาะจง

3,231.00

3,231.00

เจาะจง

บจก.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
(1321)
หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

2,354.00

2,354.00

เจาะจง

บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม

8,166.00

8,166.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

เป็นวัสดุอุปกรณ์ส่านักงานอ่านวย
ความสพดวกให้แก่ครูผู้สอน

25,317.00

25,317.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ฝึกซ้อมรายการฟิสิกส์สัปประยุกธ์

2,149.00

2,149.00

เจาะจง

หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย

131
ด่าเนินกิจกรรมด้าน srp

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

07 ธ.ค. 2020

ร้านสมอทอง

ราคาต่่าสุด

18 ธ.ค. 2020

บจก.อมรินทร์ บุ๊ค
เซ็นเตอร์ (1321)
หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.แสงทักษิณ
วิศวกรรม
หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุ
ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย

ราคาต่่าสุด

29 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

15 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

07 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

14 ธ.ค. 2020

132
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ
133 วิทยาศาสตร์
หนังสือคู่มือเพื่อนักเรียน
134 เตรียมการสอบ
วัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน

135
ใช้ในการปรับซ่อมระบบไฟฟ้าของ
136 โรงเรียน
ซื้ออุปกรณ์ประจ่ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

137
138

139

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

วงเงินที่จัดซื้อ

49,599.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
49,599.00 เจาะจง บจก.แกมมาโก้ (ประเทศไทย) บจก.แกมมาโก้
09 ธ.ค. 2020

1,320.00

1,320.00

เจาะจง

ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์

(ประเทศไทย)
ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์

452.00
58,000.00

452.00
58,000.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง
ร้านโสภณ ณ นคร

1,900.00

1,900.00

เจาะจง

45,000.00

45,000.00

3,500.00

140
ซื้อสารสารเดือน ธ.ค.

ราคาต่่าสุด

24 ธ.ค. 2020

ร้านสมอทอง
ร้านโสภณ ณ นคร

ราคาต่่าสุด

14 ธ.ค. 2020
01 ธ.ค. 2020

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

ร้านโสภณ ณ นคร

ร้านโสภณ ณ นคร

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020

3,500.00

เจาะจง

ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

1,000.00
107,000.00

1,000.00
107,000.00

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

ปรีชาพล นราวีรวุฒิ
นายส่าเนียง เพ็ชรทอง

ร้านช่างไทยและวัสดุ
ภัณฑ์
ปรีชาพล นราวีรวุฒิ
นายส่าเนียง เพ็ชรทอง

ราคาต่่าสุด

01 ธ.ค. 2020
03 ธ.ค. 2020

38,500.00

38,500.00

เจาะจง

ร้านพระแสงโฆษณา

ร้านพระแสงโฆษณา

ราคาต่่าสุด

14 ธ.ค. 2020

170.00

170.00

เจาะจง

ร้านสุวรรณพร (พาหุรัด)

ราคาต่่าสุด

15 ธ.ค. 2020

39,600.00

39,600.00

เจาะจง

นายจ่ารัส บุญคง

ร้านสุวรรณพร (พาหุ
รัด)
นายจ่ารัส บุญคง

ราคาต่่าสุด

03 ธ.ค. 2020

6,900.00

6,900.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่่าสุด

23 ธ.ค. 2020

141
142 ฝึกซ้อมฟิสิกส์สัปประยุทธ์
ติดตั้งกระจกกั้นบนห้องประชุม
143 บวรศิลป์
จัดท่างานปริ้นเอกสารต่างๆ

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

144
ติดตั้งโครงเหล็กห้องประชุมบวร
145 ศิลป์
ซ่อมปั้มน้่าอาคารภราดร

146

147 เปลี่ยนกุญแจประตู
ปรับปรุงห้องศิลปะ

148
พัฒนาระบบงานบริการด้าน
149 การศึกษา
ท่าป้าชื่อ

150
ติดตั้งระบบแสงสว่างโต๊ะเทเบิ้ล
151 เทนนิส
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศูนย์ ICT

152

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

153 อ่านวยความสะดวก
เปลี่ยนลูกลอยอาคารธ่ารงวิทย์

วงเงินที่จัดซื้อ

1,500.00
350.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
1,500.00 เจาะจง อาร์ต โปรดักชั่น
350.00 เจาะจง ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
อาร์ต โปรดักชั่น
16 ธ.ค. 2020
ราคาต่่าสุด
ร้านช่างไทยและวัสดุ
21 ธ.ค. 2020

ใช้ในการประชุม

2,825.00

2,825.00

เจาะจง

ซ่อมฝาระบายน้่า

1,885.00

1,885.00

เจาะจง

ซ่อมประตูห้องเก็บของ

1,134.00

1,134.00

เจาะจง

78,750.00

78,750.00

เจาะจง

ภัณฑ์
ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
นางวรรณา พลายชุม
นางวรรณา พลายชุม

3,016.00

3,016.00

เจาะจง

ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์

1,538.68

1,538.68

เจาะจง

404.14

404.14

เจาะจง

500.00

500.00

5,450.94

154

155
156

157
การแสดงและแข่งขันนาฎศิลป์

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

16 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์

ราคาต่่าสุด

16 ธ.ค. 2020

บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)
บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)
ร้าน88 ไวนิล

ราคาต่่าสุด

14 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

18 ธ.ค. 2020

เจาะจง

บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
ร้าน88 ไวนิล

ราคาต่่าสุด

23 ธ.ค. 2020

5,450.94

เจาะจง

ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ

ราคาต่่าสุด

5,581.00

5,581.00

เจาะจง

นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา

700.00
3,000.00

700.00
3,000.00

เจาะจง

จุรีย์ ทองเหลือง
ร้านสุวพรหม

ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ
เอ
นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
จุรีย์ ทองเหลือง
ร้านสุวพรหม

158
เข้าเล่มเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ

159
ปฎิบัติงานภายในส่านักงานกลุ่ม
160 บริหารงบประมาณ
copy งานและเอกสารต่างๆ
161 ภายในฝ่าย
สร้างบรรยากาศและส่งเสริม
162 สภาพแวดล้อม
บริการบุคลากรครูส่าเนาเอกสาร

163
ท่ารั้วซ้อมต้นไม้สวนหย่อม

164

165 ซักผ้าปูที่นอน
166 ใช้ในส่านักงาน

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

16 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

25 ธ.ค. 2020
08 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ปฎิบัติการสอน

วงเงินที่จัดซื้อ

4,455.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
4,455.00 เจาะจง ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
30 ธ.ค. 2020

167
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ
168 วิทยาศาสตร์ ม.3
ด่าเนินกิจกรรม SRP Webmaster
169 Camp
จ้างครูชาวต่างชาติ

21,200.00

21,200.00

เจาะจง

23,320.00

23,320.00

เจาะจง

134,700.00

134,700.00

เจาะจง

23,000.00

23,000.00

เจาะจง

643.72

643.72

เจาะจง

1,500.00

1,500.00

เจาะจง

1,050.00
620.00

1,050.00
620.00

เจาะจง

13,800.00

170
ปรับปรุงรางน้่า ท่อน้่า อาคาร
171 ภราดร
ใช้ในการปฎิบัติงานในส่านักงาน

18 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

07 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

30 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)
ปรีชาพล นราวีรวุฒิ

ราคาต่่าสุด

30 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

15 ธ.ค. 2020

ราคาต่่าสุด

30 ธ.ค. 2020
28 ธ.ค. 2020

13,800.00

เจาะจง

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ร้านเอก กุญแจ
นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาต่่าสุด

เจาะจง

ร้านเอก กุญแจ
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

78,750.00

78,750.00

เจาะจง

นางวรรณา พลายชุม

นางวรรณา พลายชุม

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

2,100.00
34,700.00

2,100.00
34,700.00

เจาะจง

ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์
ร้านอภิรดา Costume
wedding Studio

ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์
ร้านอภิรดา
Costume wedding
Studio

ราคาต่่าสุด

30 ธ.ค. 2020
02 ธ.ค. 2020

175
ปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศใน
176 ห้องเรียน
การแสดงและแข่งขันนาฎศิลป์

ราคาต่่าสุด

บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
ปรีชาพล นราวีรวุฒิ

172
ซื้ออุปกรณ์พัสดุของกลุ่มสาระการ
173 เรียนรู้ภาษาไทย
174 ปั๊มกุญแจอาคารธ่ารงวิทย์,สันติ
ซ่อมโต๊ะเหล็กห้อง 3 ภาษา

ราษฎร์ธานี
ร้านม๊อกอัพ อะพาร์เรล
ร้านม๊อกอัพ อะพาร์
เรล
ร้านม๊อกอัพ อะพาร์เรล
ร้านม๊อกอัพ อะพาร์
เรล
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์เนชั่น บจก.ซีเอ็นริช
แนล
อินเตอร์เนชั่นแนล
ร้านโสภณ ณ นคร
ร้านโสภณ ณ นคร

177
178 ซักผ้าปูโต๊ะ (ซักอบแห้งด่วน)
การแสดงและพัฒนาศักยภาพด้าน
นาฎศิลป์

179

เจาะจง

ราคาต่่าสุด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ขอปรับปรุงระบบน้่าประปาใน
180 โรงเรียน
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถตู้ นข-2400
181 สฎ
ขอปรับปรุงระบบน้่าประปาใน
182 โรงเรียน
พัฒนาระบบงานบริหาร

วงเงินที่จัดซื้อ

117,064.80

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
117,064.80 เจาะจง นายสุเมธ ขันภาษี

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่่าสุด
นายสุเมธ ขันภาษี
22 ธ.ค. 2020

550.00

550.00

เจาะจง

ร้านเอกการไฟฟ้า

ร้านเอกการไฟฟ้า

ราคาต่่าสุด

28 ธ.ค. 2020

58,532.40

58,532.40

เจาะจง

นายสุเมธ ขันภาษี

นายสุเมธ ขันภาษี

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

4,500.00

4,500.00

เจาะจง

นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา

ราคาต่่าสุด

09 ธ.ค. 2020

ขอปรับปรุงระบบน้่าประปาใน
โรงเรียน
จัดอบรมคุณธรรมนักเรียน ม.
1,2,3,4,5
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักด
ศรษฐกิจพอเพียง
จัดระบบการบริหารงานให้เป็น
มาตรฐานสากล
ท่าพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

117,064.80

117,064.80

เจาะจง

นายสุเมธ ขันภาษี

นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
นายสุเมธ ขันภาษี

ราคาต่่าสุด

22 ธ.ค. 2020

500.00

500.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น

อาร์ต โปรดักชั่น

ราคาต่่าสุด

18 ธ.ค. 2020

10,000.00

10,000.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น

อาร์ต โปรดักชั่น

ราคาต่่าสุด

10,000.00

10,000.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น

อาร์ต โปรดักชั่น

ราคาต่่าสุด

08 ธ.ค. 2020

498,300.00

498,300.00

เจาะจง

สุราษฎร์สแตมป์คอนกรีต

ราคาต่่าสุด

15 ธ.ค. 2020

งานแผ่นอะคริลิคและงานพร้อม
189 ป้ายใหม่

13,500.00

13,500.00

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชั่น

สุราษฎร์สแตมป์
คอนกรีต
อาร์ต โปรดักชั่น

ราคาต่่าสุด

14 ธ.ค. 2020

4,615,271.58

4,615,271.58

183
184

185
186

187
188

รวม

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
วันที่ 24 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 (1)
ลำดับที่

1

2
3
4

5

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

8,590.00

8,590.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
เจาะจง

เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง
HCEC
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง
HCEC
ซื้อโทรทัศน์ LED ใช้ทีอาคาร 7
เปลียนเครืองทีเสียห้องเรียน
คุณภาพ
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง
HCEC
ปรับซ่อมประตูกระจก ห้อง 344

9,200.00

9,200.00

เจาะจง

2,940.00
256,000.00

2,940.00
256,000.00

เจาะจง

24,000.00

24,000.00

2,700.00

ซ่อม access,point ตึกทวีปราชญ์
ติดผ้าม่านห้อง 141
ใช้ในการบันทึกการตัดคะแนน
ความประพฤติ
จัดทาเอกสารงานห้องน้าห้องส้วม
6ที/49
เปลียนแบตเตอรี 40-0155 สฎ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาตาสุด
06 ม.ค. 2021

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
บจก.สนทองธน

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
บจก.สนทองธน
บจก.สิริสินกรุ๊ป
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาตาสุด

เจาะจง

บจก.สิริสินกรุ๊ป
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

2,700.00

เจาะจง

ร้านโสภณ ณ นคร

ร้านโสภณ ณ นคร

ราคาตาสุด

3,400.00

3,400.00

เจาะจง

07 ม.ค. 2021

2,000.00
750.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
ร้านเอกภพเอ็นเทอไพรซ์
ร้านสุวพรหม

ราคาตาสุด

2,000.00
750.00

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
ร้านเอกภพเอ็นเทอไพรซ์
ร้านสุวพรหม

ราคาตาสุด

19 ม.ค. 2021

3,349.00

3,349.00

เจาะจง

1,120.00

1,120.00

เจาะจง

เจาะจง

ราคาตาสุด

ราคาตาสุด

30 ม.ค. 2021
29 ม.ค. 2021

ราคาตาสุด

06 ม.ค. 2021

6
7

8
9
10

11

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์
ธานี
ร้านเอกการไฟฟ้า
ร้านเอกการไฟฟ้า

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

22 ม.ค. 2021

ราคาตาสุด

19 ม.ค. 2021

12
13

21,500.00

21,500.00

เจาะจง

ร้านโสภณ ณ นคร

ร้านโสภณ ณ นคร

ราคาตาสุด

08 ม.ค. 2021

17,548.00

17,548.00

เจาะจง

หจก.ซีซีทีวี สุราษฎร์

หจก.ซีซีทีวี สุราษฎร์

ราคาตาสุด

19 ม.ค. 2021

16,000.00

16,000.00

เจาะจง

บจก.สิทธิประเสริฐ พริ้นติ้ง

บจก.สิทธิประเสริฐ พริ้นติ้ง

ราคาตาสุด

28 ม.ค. 2021

ให้บริการน้าดืมแก่ครู นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
ใช้ในการประชุมสถานศึกษา

6,950.00

6,950.00

เจาะจง

นายศราวุธ แซ่เจียม

นายศราวุธ แซ่เจียม

ราคาตาสุด

26 ม.ค. 2021

1,800.00

1,800.00

เจาะจง

ราคาตาสุด

29 ม.ค. 2021

บริการบุคลากรครูในการสาเนา
เอกสาร
ปูกระเบื้องห้องประชุมอาคารทวี
ปราชญ์
จ้างครูชาวต่างชาติ

8,115.58

8,115.58

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์
ธานี
ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ
ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ

ราคาตาสุด

27 ม.ค. 2021

125,800.00

125,800.00

เจาะจง

นาย ศิลปกรณ์ นาคมณี

ราคาตาสุด

12 ม.ค. 2021

97,041.94

97,041.94

เจาะจง

ราคาตาสุด

28 ม.ค. 2021

28,600.00

28,600.00

เจาะจง

บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์เนชัน บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์เนชัน
แนล
แนล
นายนัทธี ชัยสุวรรณ
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาตาสุด

14 ม.ค. 2021

9,000.00

9,000.00

เจาะจง

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาตาสุด

21 ม.ค. 2021

44,650.00
49,500.00

44,650.00
49,500.00

เจาะจง

29 ม.ค. 2021
01 ม.ค. 2021

2,228,747.85
588.50

คัดเลือก

ร้านโสภณ ณ นคร
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
บจก.แอลอีดี สปอร์ต มีเดีย
บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม

ราคาตาสุด

2,228,747.85
588.50

ร้านโสภณ ณ นคร
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
บจก.แอลอีดี สปอร์ต มีเดีย
บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม

ปรับปรุงและติดตั้งกระจกอาคาร
สันติ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิมเติมในจุด
เสียง
ใช้ในการสอบกลางภาค ม.1-ม.6

14
15
16

17
18
19

20
21
22

23
24
25

ปรับซ่อมเครืองปรับอากาศใน
โรงเรียน
ปรับซ่อมเครืองปรับอากาศใน
โรงเรียน
ปรับปรุงหลังคาอาคารสันติ
ปรับปรุงและเปลียนระบบไฟและ
สายโปรเจคเตอร์
ทดแทนพลังงานไฟฟ้า
ปรับซ่อมระบบไฟบริเวณป้อมยาม
โรงเรียน

เจาะจง

เจาะจง

นาย ศิลปกรณ์ นาคมณี

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

04 ม.ค. 2021
06 ม.ค. 2021

26 ปรับซ่อมระบบไฟในโรงเรียน
ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

1,819.00
80.00

1,819.00
80.00

เจาะจง

410.00
3,922.54

410.00
3,922.54

เจาะจง

1,812.00

1,812.00

เจาะจง

192.60

192.60

เจาะจง

2,435.00

2,435.00

เจาะจง

44,000.00

44,000.00

เจาะจง

500.00
53,500.00

500.00
53,500.00

เจาะจง

41,764.00

41,764.00

เจาะจง

460.00
1,177.00
2,762.00

460.00
1,177.00
2,762.00

เจาะจง

4,770.82

4,770.82

เจาะจง

29

เปลียนผ้าผูกศาลพระภูมิ
ให้บริการครูและและบุคลากรใน
โรงเรียน
ใช้ในการประชุมของกลุ่มบริหาร

ราคาตาสุด

24 ม.ค. 2021

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

08 ม.ค. 2021
17 ม.ค. 2021

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์
ธานี
บจก.เจ.พี.คาร์เซ็นเตอร์
บจก.เจ.พี.คาร์เซ็นเตอร์

ราคาตาสุด

13 ม.ค. 2021

ราคาตาสุด

25 ม.ค. 2021

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(สานักงานใหญ่)
ร้านชนเกษมก๊อปปี้

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
(สานักงานใหญ่)
ร้านชนเกษมก๊อปปี้

ราคาตาสุด

20 ม.ค. 2021

ราคาตาสุด

27 ม.ค. 2021

นายรัตถยุทธ บุญชูช่วย
บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย)

นายรัตถยุทธ บุญชูช่วย
บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย)

ราคาตาสุด

21 ม.ค. 2021
27 ม.ค. 2021

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
ร้านสมอทอง
บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม
บจก.บัณฑิตไทย

ราคาตาสุด

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สานักงานใหญ่)
ร้านสมอทอง
บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม
บจก.บัณฑิตไทย

เจาะจง

บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม

เจาะจง

30
เสียบข้อต่อตรงรถบัส 40-0155

บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม
หจก.เยียมยงค์การยาง
(สานักงานใหญ่)
ร้านนัดพบสังฆภัณฑ์
บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม

ราคาตาสุด

27
28

บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม
หจก.เยียมยงค์การยาง
(สานักงานใหญ่)
ร้านนัดพบสังฆภัณฑ์
บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม

31
ใช้ในการเรียนการสอน

32
33
34

35
36
37

38

ใช้ผลิตสือการเรียนการสอนและ
เอกสารราชการ
ใช้บริการครู
ใช้ผลิตสือการเรียนการสอน
หนังสือราชการและอืนๆ
ใช้ในสานักงานวิชาการและวัดผล
ศูนย์ GPA
ซื้ออุปกรณ์จัดทาเกียติบัตร
ใช้ในการเปลียนห้องสมุด
ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

เจาะจง

เจาะจง

ราคาตาสุด

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

21 ม.ค. 2021

ราคาตาสุด

19 ม.ค. 2021

39
40

ให้บริการครูและบุคลากรใน
โรงเรียน

ให้บนิการครูและบุคลากร

41
42 ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
43

44
45
46

47
48

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

8,168.86

8,168.86

เจาะจง

120.00
1,220.00
2,710.00
350.00
3,405.00
1,000.00
345.00
610.00

120.00
1,220.00
2,710.00
350.00
3,405.00
1,000.00
345.00
610.00

เจาะจง

2,990.00
3,409.00

2,990.00
3,409.00

เจาะจง

2,696.40

2,696.40

เจาะจง

360.00
3,888.00

360.00
3,888.00

เจาะจง

เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง

49

50 ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เจาะจง

51
52

ใช้ในการปรับซ่อมแบบไฟใน
โรงเรียน

53

จัดกิจกรรมค่าย Sci-Maths

54

วัสดุอุปกรณ์จัดเลี้ยง
คณะกรรมการ

รวม

3,160,768.09 3,160,768.09

เจาะจง

บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัด
พาณิชย์
นางสาวกรภัทร์ รอดดา
ร้านรุ่งเรืองเครืองประดับ
ร้านรัศมีพันธ์ไม้
ร้านชัยเจริญ
ร้านฐานัชญา เชียวสกุล
หจก.ขวัญเรือน
ร้านรวมชัย
บจก.สุราษฎร์ธานีดีเวลลอป
เม้นท์
หจก.ส.ดาวเทียม (1992)
สหภัณฑ์เบเกอรี (หจก)
สาขา 2
บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม

ราคาตาสุด

ร้านสมอทอง
ร้านสมอทอง
บจก.สยามแม็คโคร (สาขาสุ บจก.สยามแม็คโคร (สาขาสุ
ราษฎร์ธานี)
ราษฎร์ธานี)

ราคาตาสุด

บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัด
พาณิชย์
นางสาวกรภัทร์ รอดดา
ร้านรุ่งเรืองเครืองประดับ
ร้านรัศมีพันธ์ไม้
ร้านชัยเจริญ
ร้านฐานัชญา เชียวสกุล
หจก.ขวัญเรือน
ร้านรวมชัย
บจก.สุราษฎร์ธานีดีเวลลอป
เม้นท์
หจก.ส.ดาวเทียม (1992)
สหภัณฑ์เบเกอรี (หจก) สาขา
1
บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม

ราคาตาสุด

20 ม.ค. 2021

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

ราคาตาสุด

21 ม.ค. 2021

สัญญำ

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
เจำะจง
บจก.บี.เอส.คอมพิว

จัดทำเอกสำรภำยในกลุ่มสำระ/
แผนกำรสอนสื่อกำรสอน

4,990.00

4,990.00

ใช้ในกำรปฎิบัติงำนสำนักงำน

1,150.00

1,150.00

เจำะจง

168,000.00
1,700.00
1,475.76

168,000.00
1,700.00
1,475.76

เจำะจง

600.00
28.60

600.00
28.60

เจำะจง

3,800.00
8,800.00

3,800.00
8,800.00

เจำะจง

1,100.00

1,100.00

เจำะจง

1,320.00
360.00

1,320.00
360.00

เจำะจง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
รำคำต่ำสุด
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
04 ก.พ. 2021

เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ใช้ในกำรเรียนกำรสอนนักเรียน
ใช้ในกำรจัดกิจกรรมในโรงเรียน
ปฎิบัติงำนภำยในสำนักงำนกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ
ปรับซ่อมประตูชำรุด
Copy งำนและเอกสำรภำยในฝ่ำย
จัดกิจกรรมพิธี
ปรับซ่อมเครื่องปรับอำกำศใน
ห้องเรียน
ใช้ในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงและ
พัฒนำเครือข่ำย
ใช้จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนอำเซียน
ใช้ในบริหำรงำนงบประมำณ

เจำะจง
เจำะจง

เจำะจง

เจำะจง

เจำะจง

ร้ำนโง่วซ่งหลี
เฟอร์นิเจอร์ (2001)
บจก.ตรังไม้ยำงพำรำ
ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์
บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
ปรีชำพล นรำวีรวุฒิ
บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
ร้ำน88 ไวนิล
นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

ร้ำนโง่วซ่งหลี
เฟอร์นิเจอร์ (2001)
บจก.ตรังไม้ยำงพำรำ
ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์
บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
ปรีชำพล นรำวีรวุฒิ
บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด
(2544)
ร้ำน88 ไวนิล
นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

รำคำต่ำสุด

17 ก.พ. 2021

รำคำต่ำสุด

25 ก.พ. 2021
15 ก.พ. 2021
04 ก.พ. 2021

หจก.เอ พี พริ้นติ้ง
แอนด์ กรำฟฟิค
อำร์ต โปรดักชั่น
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี

หจก.เอ พี พริ้นติ้ง แอนด์
กรำฟฟิค
อำร์ต โปรดักชั่น
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี

รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด

05 ก.พ. 2021
04 ก.พ. 2021
02 ก.พ. 2021
03 ก.พ. 2021

04 ก.พ. 2021
09 ก.พ. 2021

13
14
15

ปรับซ่อมเครื่องปรับอำกำศใน
ห้องเรียน
ติดตั้งระบบไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์,ไฟ
สปอร์ตไลท์ส่องพระบรมฯ
ซ่อมปั้มน้ำ MITSUBISHI
ปั๊มกุญแจสำรองใช้ภำยในโรงเรียน

11,900.00

11,900.00

เจำะจง

นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

รำคำต่ำสุด

46,100.00

46,100.00

เจำะจง

นำยจำรัส บุญคง

นำยจำรัส บุญคง

รำคำต่ำสุด

3,200.00
200.00

3,200.00
200.00

เจำะจง

นิตยำ เสรีสุวรรณกิจ
ร้ำนเอก กุญแจ

รำคำต่ำสุด

เจำะจง

นิตยำ เสรีสุวรรณกิจ
ร้ำนเอก กุญแจ

รำคำต่ำสุด

05 ก.พ. 2021
15 ก.พ. 2021

7,000.00

7,000.00

เจำะจง

ร้ำน88 ไวนิล

ร้ำน88 ไวนิล

รำคำต่ำสุด

24 ก.พ. 2021

25,466.00

25,466.00

เจำะจง

ร้ำนกัมปนำทวิศวกรรม ร้ำนกัมปนำทวิศวกรรม

รำคำต่ำสุด

03 ก.พ. 2021

220.00

220.00

เจำะจง

มิตรสหำยยนต์

มิตรสหำยยนต์

รำคำต่ำสุด

25 ก.พ. 2021

1,100.00
361,350.00

1,100.00
361,350.00

เจำะจง

ปรีชำพล นรำวีรวุฒิ
นำย ศิลปกรณ์ นำคมณี

รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021
02 ก.พ. 2021

700.00

700.00

เจำะจง

23 ก.พ. 2021

117,060.71

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

26 ก.พ. 2021

56,295.00
1,070.00

56,295.00
1,070.00

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์
เนชั่นแนล
นำยสุเมธ ขันภำษี
บจก.บีทูเอส

รำคำต่ำสุด

117,060.71

ปรีชำพล นรำวีรวุฒิ
นำย ศิลปกรณ์ นำค
มณี
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์
เนชั่นแนล
นำยสุเมธ ขันภำษี
บจก.บีทูเอส

รำคำต่ำสุด

18 ก.พ. 2021
03 ก.พ. 2021

78,500.00

78,500.00

เจำะจง

บ้ำนนำผ้ำม่ำน

บ้ำนนำผ้ำม่ำน

รำคำต่ำสุด

16 ก.พ. 2021

18 ก.พ. 2021

16
17
18
19
20

ประชำสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน
ระดับ ม.1,ม.4
ปรับปรุงป้ำยสำรสนเทศหน้ำ
อำคำรภรำดร
ปรับซ่อมและถ่ำยน้ำมันเครื่อง
มอเตอร์ไซต์
ปรับซ่อมประตูห้องนักเรียน
เปลี่ยนหลังคำอำคำรภรำดร

เจำะจง

21
ถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่ม

22
จ้ำงครูและชำวต่ำงชำติ

23
24 ติดตั้งระบบน้ำอำคำรบวรศิลป์
25
26

ซื้อของรำงวัลและวัสดุในกำรทำ
กิจกรรม
ติดตั้งผ้ำม่ำนและพรหมปูพื้น
สำนักงำน ผอ.

2,035.00

2,035.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

23 ก.พ. 2021

ต่อเติมฝ้ำเพดำนและไฟฟ้ำแสง
สว่ำงอำคำรทวีปรำชญ์
ปรับปรุงสภำพห้อง HCEC โดยติด
สติ๊กเกอร์
จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรม

320,000.00

320,000.00

เจำะจง

นำย ศิลปกรณ์ นำคมณี

รำคำต่ำสุด

04 ก.พ. 2021

22,660.00

22,660.00

เจำะจง

นำย ศิลปกรณ์ นำค
มณี
อำร์ต โปรดักชั่น

อำร์ต โปรดักชั่น

รำคำต่ำสุด

24 ก.พ. 2021

3,360.00

3,360.00

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

18 ก.พ. 2021

กิจกรรมอบรมโปรแกรม The
geometer s sketchpad
รนรงค์ต่อต้ำนธุจริต
ก่อสร้ำงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
หญิง 6ที่/49 และห้องน้ำห้อง
ส้วมนักเรียนชำย 6ที่/49

24,115.00

24,115.00

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
รำษฎร์ธำนี
ร้ำนม๊อกอัพ อะพำร์เรล ร้ำนม๊อกอัพ อะพำร์เรล

4,500.00
289,816.20

4,500.00
289,816.20

เจำะจง

อำร์ต โปรดักชั่น
อำร์ต โปรดักชั่น
กิจกำรร่วมค้ำกอบชัย กิจกำรร่วมค้ำกอบชัย
แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนี่ย แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนี่ยริ่ง
ริ่ง

รำคำต่ำสุด

37,840.00
289,816.20

37,840.00
289,816.20

เจำะจง

นำยสุเมธ ขันภำษี
นำยสุเมธ ขันภำษี
กิจกำรร่วมค้ำกอบชัย กิจกำรร่วมค้ำกอบชัย
แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนี่ย แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนี่ยริ่ง
ริ่ง

รำคำต่ำสุด

362,270.35

362,270.35

เจำะจง

กิจกำรร่วมค้ำกอบชัย กิจกำรร่วมค้ำกอบชัย
แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนี่ย แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนี่ยริ่ง
ริ่ง

รำคำต่ำสุด

ซ่อมคอมพิวเตอร์

27
28
29
30
31
32

33
34 ปรับปรุงห้องประชุมบวรศิลป์
ก่อสร้ำงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
หญิง 6ที่/49 และห้องน้ำห้อง
ส้วมนักเรียนชำย 6ที่/49

เจำะจง

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด

35
ก่อสร้ำงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
หญิง 6ที่/49 และห้องน้ำห้อง
ส้วมนักเรียนชำย 6ที่/49

36

25 ก.พ. 2021
05 ก.พ. 2021

08 ก.พ. 2021
05 ก.พ. 2021

วัดกำรบริหำรงำนพัสดุ

37
38 ม่ำนปรับแสง ห้องศูนย์ HCEC
ประตูสไลด์ ห้อง HCEC

1,280.00

1,280.00

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
ร้ำนดรุณี ผ้ำม่ำน
นำยอภิเชษฐ ทอดสนิท

รำคำต่ำสุด

19 ก.พ. 2021

รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
ร้ำนดรุณี ผ้ำม่ำน
นำยอภิเชษฐ ทอดสนิท

45,590.00
9,500.00

45,590.00
9,500.00

เจำะจง

10,080.00

10,080.00

เจำะจง

อำร์ต โปรดักชั่น

อำร์ต โปรดักชั่น

รำคำต่ำสุด

1,243.00

1,243.00

เจำะจง

หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่) ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

05 ก.พ. 2021

3,005.00

3,005.00

เจำะจง

หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่) ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

04 ก.พ. 2021

260.00

260.00

เจำะจง

ร้ำนช่ำงไทยและวัสดุภัณฑ์

รำคำต่ำสุด

05 ก.พ. 2021

1,560.00
660.00

1,560.00
660.00

เจำะจง

2,877.00

เจำะจง

8,680.00

8,680.00

เจำะจง

1,100.00

1,100.00

เจำะจง

หจก.ขวัญเรือน
ว.เครื่องประดับ
(สำนักงำนใหญ่)
บจก.สุรำษฎร์ธำนีดีเวลล
อปเม้นท์
ว.เครื่องประดับ
(สำนักงำนใหญ่)
ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์

รำคำต่ำสุด

2,877.00

ร้ำนช่ำงไทยและวัสดุ
ภัณฑ์
หจก.ขวัญเรือน
ว.เครื่องประดับ
(สำนักงำนใหญ่)
บจก.สุรำษฎร์ธำนีดี
เวลลอปเม้นท์
ว.เครื่องประดับ
(สำนักงำนใหญ่)
ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์

6,125.90

6,125.90

เจำะจง

ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ

รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด

39
40

สติกเกอร์พิมพ์ลำย และปิดช่อง
กันแสง
จัดเก็บ รวบรวม เผยแพร่ข่ำวสำร

41
จัดทำเอกสำรภำยในกลุ่มสำระ
แผนกำรสอน สื่อกำรสอน

42
ใช้ซ่อมตู้น้ำเย็น

43
44 ล็อกห้องเรียน
45
46

ใช้ในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงและ
พัฒนำเครือข่ำย
มอบให้กับวิทยำกรในกำรจัด
กิจกรรม
ใช้กิจกรรมเปิดบ้ำนอำเซียน

เจำะจง

47
48
49

ซื้อวำรสำรและหนังสือพิมพ์เดือน
มกรำคม 2564
บริกำรบุคลำกรครู

รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด

04 ก.พ. 2021

รำคำต่ำสุด

11 ก.พ. 2021

จัดทำงำนและเอกสำรต่ำงๆ
ภำยในฝ่ำย

1,880.00

1,880.00

เจำะจง

หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่) ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด

08 ก.พ. 2021

50
51

บริหำรจัดกำรงำนกรรมกำร
กำรศึกษำ
ใช้ในกำรปฎิบัติงำนสำนักงำน

928.00

928.00

เจำะจง

ร้ำนสมอทอง

3,970.00

3,970.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

17 ก.พ. 2021

ใช้ในห้องสำนักงำน

1,010.00

1,010.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

18 ก.พ. 2021

ติดตั้งพัดลมดูดอำกำศ ห้อง 426

4,400.00

4,400.00

เจำะจง

ร้ำนโสภณ ณ นคร

รำคำต่ำสุด

05 ก.พ. 2021

จัดทำเอกสำร

4,298.00

4,298.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

11 ก.พ. 2021

ใช้ในกำรทำกิจกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำน,บันทึกกำรอ่ำน
ใช้ปฎิบัติงำนสำนักงำน

4,675.00

4,675.00

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

05 ก.พ. 2021

3,395.00

3,395.00

เจำะจง

หจก.พงษ์ไชยกำรค้ำ
(สำนักงำนใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

17 ก.พ. 2021

ใช้ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
เอกสำรรำชกำรและอื่นๆ
ใช้ในกำรทำควำมสะอำดโรงเรียน

37,450.00

37,450.00

เจำะจง

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)

รำคำต่ำสุด

50,377.00

50,377.00

เจำะจง

หจก.ควอลิตี้ซัพพลำย หจก.ควอลิตี้ซัพพลำย

รำคำต่ำสุด

ร้ำนสมอทอง

52
53
ร้ำนโสภณ ณ นคร

54
55
56

หจก.พงษ์ไชยกำรค้ำ
(สำนักงำนใหญ่)
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

57
58
59

15 ก.พ. 2021

60
61

5,460.00

5,460.00

เจำะจง

44,000.00

44,000.00

เจำะจง

2,781.00

2,781.00

เจำะจง

เสริมสร้ำงและบำรุงรักษำอำคำร
สถำนที่
ใช้ในสำนักงำนงำนอนำมัย

280.00

280.00

เจำะจง

132.00

132.00

เจำะจง

หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่) ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

ใช้ในกำรปฎิบัติงำนในสำนักงำน

1,459.00

1,459.00

เจำะจง

หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่) ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

ให้บริกำรครูและบุคลำกำรใน
โรงเรียน
ใช้ในห้องสำนักงำน

1,986.64

1,986.64

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

15 ก.พ. 2021

4,229.00

4,229.00

เจำะจง

บจก.เพชรทักษิณ
ปิโตรเลียม
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

18 ก.พ. 2021

90.00
700.00

90.00
700.00

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

25 ก.พ. 2021
22 ก.พ. 2021

ใช้ในกำรปรับซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น
1 อำคำรธำรงวิทย์
ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนเอกสำร
รำชกำร
เปลี่ยนประตูห้องน้ำ

62
63

บจก.สุรำษฎร์สุขภัณฑ์ บจก.สุรำษฎร์สุขภัณฑ์เท
เทรดดิ้ง
รดดิ้ง
ร้ำนชนเกษมก๊อปปี้
ร้ำนชนเกษมก๊อปปี้

รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021

รำคำต่ำสุด

23 ก.พ. 2021

บจก.สยำมโกลบอล
เฮ้ำส์จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่
ร้ำนชัยเจริญ

รำคำต่ำสุด

บจก.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์
จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่
ร้ำนชัยเจริญ

รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021

64
65
66

67
68 ใช้ในกำรปรับซ่อมระบบน้ำ
ใช้ในสำนักงำนงำนอนำมัย

69

เจำะจง

บจก.เพชรทักษิณ
ปิโตรเลียม
หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

ร้ำนชัยเจริญ
ร้ำนชัยเจริญ
บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

กิจกรรมแข่งขันกำรใช้ลูกคิด และ
ทบทวนควำมรู้สู่มหำวิทยำลัย

2,080.00

2,080.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

19 ก.พ. 2021

เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์

5,300.00

5,300.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

23 ก.พ. 2021

ใช้งำนสำนักงำน

1,204.00

1,204.00

เจำะจง

หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่) ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

24 ก.พ. 2021

11,455.00

11,455.00

เจำะจง

ร้ำนสมอทอง

ร้ำนสมอทอง

รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021

720.00

720.00

เจำะจง

บจก.บัณฑิตไทย

บจก.บัณฑิตไทย

รำคำต่ำสุด

19 ก.พ. 2021

กำรจัดกำรบริหำรสำนักงำน

4,950.00

4,950.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม
กิจกรรมอบรม

1,725.00

1,725.00

เจำะจง

ร้ำนสมอทอง

รำคำต่ำสุด

25 ก.พ. 2021

1,220.00

1,220.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021

ใช้ในบริหำรกำรศึกษำ

5,899.00

5,899.00

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี

รำคำต่ำสุด

02 ก.พ. 2021

70
71
72
73

ใช้ในกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.1,
ม.4
กิจกรรมแข่งขันกำรใช้ลูกคิด และ
ทบทวนควำมรู้สู่มหำวิทยำลัย

74
75
76

ร้ำนสมอทอง

77
78

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกลุ่ม
งำนพัสดุ

79
80 จัดสรรกำรเรียนรู้
ซื้อของรำงวัลและวัสดุในกำรทำ
กิจกรรม

3,728.00

3,728.00

เจำะจง

หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์
ธำนี (สำนักงำนใหญ่) ธำนี (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

25 ก.พ. 2021

4,960.00
1,180.00

4,960.00
1,180.00

เจำะจง

ร้ำนสมอทอง
บมจ.อินเด็กซ์ลิฟวิ่ง
มอลล์ (สำขำสุรำษฎร์
ธำนี)
บมจ.โรบินสัน สำขำสุ
รำษฎร์ธำนี
นำยนัทธี ชัยสุวรรณ
บจก.สุรำษฎร์ธำนี
จังหวัดพำณิชย์
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่)

ร้ำนสมอทอง
บมจ.อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์
(สำขำสุรำษฎร์ธำนี)

รำคำต่ำสุด

24 ก.พ. 2021
03 ก.พ. 2021

บมจ.โรบินสัน สำขำสุ
รำษฎร์ธำนี
นำยนัทธี ชัยสุวรรณ
บจก.สุรำษฎร์ธำนี
จังหวัดพำณิชย์
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
(สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

เจำะจง

81
82
83
84

ซื้อของรำงวัลและวัสดุในกำรทำ
กิจกรรม
เปลี่ยนแมคเนติก 3 P
ให้บริกำรครูและบุคลำกรใน
โรงเรียน
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำน

250.00

250.00

เจำะจง

3,500.00
11,254.14

3,500.00
11,254.14

เจำะจง

5,399.00

5,399.00

เจำะจง

ซื้อสื่ออุปกรณ์ ICT

29,272.00

29,272.00

เจำะจง

3,600.00

3,600.00

972.00

1,669.20

รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด

25 ก.พ. 2021
15 ก.พ. 2021

รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

19 ก.พ. 2021

เจำะจง

หจก.เบิร์ดคัลเลอร์แล็บ หจก.เบิร์ดคัลเลอร์แล็บ

รำคำต่ำสุด

25 ก.พ. 2021

972.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

24 ก.พ. 2021

1,669.20

เจำะจง

บจก.เอ็ดดูเทค(ไทย
บจก.เอ็ดดูเทค(ไทย
แลนด์)(สำนักงำนใหญ่) แลนด์)(สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021

เจำะจง

85
86
ใช้ในกิจกรรมอบรมมอบรังวัล

87
ใช้ในสำนักงำน

88
Google Workspace for
Education-Teaching&Learning

89

90

วัสดุอุปกรณ์สำนักงำนที่ใช้ในศูนย์
HCEC
ใช้ในกำรจัดกิจกรรมในโรงเรียน

44,931.00

44,931.00

เจำะจง

ร้ำนสมอทอง

1,700.00

1,700.00

เจำะจง

ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์

ปฎิบัติงำนภำยในสำนักงำนกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ

1,475.76

1,475.76

เจำะจง

600.00
28.60

600.00
28.60

เจำะจง

3,800.00
8,800.00

3,800.00
8,800.00

เจำะจง

ใช้ในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงและ
พัฒนำเครือข่ำย

1,100.00

1,100.00

เจำะจง

ใช้จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนอำเซียน

1,320.00

1,320.00

360.00
11,900.00

Copy งำนและเอกสำรภำยในฝ่ำย

94
95 จัดกิจกรรมพิธี
ปรับซ่อมเครื่องปรับอำกำศใน
ห้องเรียน

รำคำต่ำสุด

ใช้ในกำรจัดกิจกรรมใน
โรงเรียน
บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด ปฎิบัติงำนภำยใน
(2544)
สำนักงำนกลุ่มบริหำร
งบประมำณ
ปรีชำพล นรำวีรวุฒิ
ปรับซ่อมประตูชำรุด
บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด Copy งำนและเอกสำร
(2544)
ภำยในฝ่ำย
ร้ำน88 ไวนิล
จัดกิจกรรมพิธี
นำยนัทธี ชัยสุวรรณ ปรับซ่อม
เครื่องปรับอำกำศใน
ห้องเรียน
หจก.เอ พี พริ้นติ้ง
ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
แอนด์ กรำฟฟิค
สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย

รำคำต่ำสุด

15 ก.พ. 2021

รำคำต่ำสุด

04 ก.พ. 2021

รำคำต่ำสุด

05 ก.พ. 2021
04 ก.พ. 2021

เจำะจง

อำร์ต โปรดักชั่น

รำคำต่ำสุด

04 ก.พ. 2021

360.00

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

09 ก.พ. 2021

11,900.00

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

รำคำต่ำสุด

18 ก.พ. 2021

91
92
93 ปรับซ่อมประตูชำรุด

ร้ำนสมอทอง

เจำะจง

เจำะจง

96

รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด

02 ก.พ. 2021
03 ก.พ. 2021

รำคำต่ำสุด

97
98
ใช้ในบริหำรงำนงบประมำณ

99
ปรับซ่อมเครื่องปรับอำกำศใน
ห้องเรียน

100

ใช้จัดกิจกรรมเปิดบ้ำน
อำเซียน
ใช้ในบริหำรงำน
งบประมำณ
ปรับซ่อม
เครื่องปรับอำกำศใน
ห้องเรียน

ติดตั้งระบบไฟฟ้ำโซล่ำ
เซลล์,ไฟสปอร์ตไลท์ส่อง
พระบรมฯ
ซ่อมปั้มน้ำ MITSUBISHI

รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด

05 ก.พ. 2021

รำคำต่ำสุด

15 ก.พ. 2021

เจำะจง

ร้ำน88 ไวนิล

ปั๊มกุญแจสำรองใช้
ภำยในโรงเรียน
ประชำสัมพันธ์รับสมัคร
นักเรียน ระดับ ม.1,ม.4

รำคำต่ำสุด

24 ก.พ. 2021

25,466.00

เจำะจง

ร้ำนกัมปนำทวิศวกรรม ปรับปรุงป้ำยสำรสนเทศ
หน้ำอำคำรภรำดร

รำคำต่ำสุด

03 ก.พ. 2021

220.00

220.00

เจำะจง

มิตรสหำยยนต์

ปรับซ่อมและถ่ำย
น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซต์

รำคำต่ำสุด

25 ก.พ. 2021

ปรับซ่อมประตูห้องนักเรียน

1,100.00

1,100.00

เจำะจง

ปรีชำพล นรำวีรวุฒิ

รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021

เปลี่ยนหลังคำอำคำรภรำดร

361,350.00

361,350.00

เจำะจง

02 ก.พ. 2021

700.00

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

23 ก.พ. 2021

117,060.71

117,060.71

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

26 ก.พ. 2021

56,295.00

56,295.00

เจำะจง

นำย ศิลปกรณ์ นำค
มณี
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์ จ้ำงครูและชำวต่ำงชำติ
เนชั่นแนล
นำยสุเมธ ขันภำษี
ติดตั้งระบบน้ำอำคำร
บวรศิลป์

รำคำต่ำสุด

700.00

ปรับซ่อมประตูห้อง
นักเรียน
เปลี่ยนหลังคำอำคำร
ภรำดร
ถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่ม

รำคำต่ำสุด

18 ก.พ. 2021

ติดตั้งระบบไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์,ไฟ
สปอร์ตไลท์ส่องพระบรมฯ

46,100.00

46,100.00

เจำะจง

นำยจำรัส บุญคง

3,200.00

3,200.00

เจำะจง

นิตยำ เสรีสุวรรณกิจ

200.00

200.00

เจำะจง

ร้ำนเอก กุญแจ

7,000.00

7,000.00

25,466.00

101
ซ่อมปั้มน้ำ MITSUBISHI

102
ปั๊มกุญแจสำรองใช้ภำยในโรงเรียน

103
ประชำสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน
ระดับ ม.1,ม.4

104
ปรับปรุงป้ำยสำรสนเทศหน้ำ
อำคำรภรำดร

105
ปรับซ่อมและถ่ำยน้ำมันเครื่อง
มอเตอร์ไซต์

106
107
108
ถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่ม

109
จ้ำงครูและชำวต่ำงชำติ

110
ติดตั้งระบบน้ำอำคำรบวรศิลป์

111

ซื้อของรำงวัลและวัสดุในกำรทำ
112 กิจกรรม
ติดตั้งผ้ำม่ำนและพรหมปูพื้น
สำนักงำน ผอ.

1,070.00

1,070.00

เจำะจง

บจก.บีทูเอส

รำคำต่ำสุด

03 ก.พ. 2021

78,500.00

78,500.00

เจำะจง

บ้ำนนำผ้ำม่ำน

รำคำต่ำสุด

16 ก.พ. 2021

2,035.00

2,035.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
ซ่อมคอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

23 ก.พ. 2021

320,000.00

320,000.00

เจำะจง

นำย ศิลปกรณ์ นำค
มณี

ต่อเติมฝ้ำเพดำนและ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงอำคำรทวี
ปรำชญ์
อำร์ต โปรดักชั่น
ปรับปรุงสภำพห้อง
HCEC โดยติดสติ๊กเกอร์
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
จัดกิจกรรมอบรม
รำษฎร์ธำนี
โปรแกรม
ร้ำนม๊อกอัพ อะพำร์เรล กิจกรรมอบรมโปรแกรม
The geometer s
sketchpad

รำคำต่ำสุด

04 ก.พ. 2021

22,660.00

22,660.00

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

24 ก.พ. 2021

3,360.00

3,360.00

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

18 ก.พ. 2021

24,115.00

24,115.00

เจำะจง

4,500.00
289,816.20

4,500.00
289,816.20

เจำะจง

อำร์ต โปรดักชั่น
กิจกำรร่วมค้ำกอบชัย
แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนี่ย
ริ่ง

รำคำต่ำสุด

ซื้อของรำงวัลและวัสดุใน
กำรทำกิจกรรม
ติดตั้งผ้ำม่ำนและพรหม
ปูพื้นสำนักงำน ผอ.

113
ซ่อมคอมพิวเตอร์

114
ต่อเติมฝ้ำเพดำนและไฟฟ้ำแสง
สว่ำงอำคำรทวีปรำชญ์

115
ปรับปรุงสภำพห้อง HCEC โดยติด
116 สติ๊กเกอร์
จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรม

117
กิจกรรมอบรมโปรแกรม The
geometer s sketchpad

118
119 รนรงค์ต่อต้ำนธุจริต
ก่อสร้ำงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
หญิง 6ที่/49 และห้องน้ำห้อง
ส้วมนักเรียนชำย 6ที่/49

120

เจำะจง

รนรงค์ต่อต้ำนธุจริต
ก่อสร้ำงห้องน้ำห้องส้วม
นักเรียนหญิง 6ที่/49
และห้องน้ำห้องส้วม
นักเรียนชำย 6ที่/49

รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด

25 ก.พ. 2021
05 ก.พ. 2021

37,840.00

37,840.00

เจำะจง

ปรับปรุงห้องประชุมบวร
ศิลป์
กิจกำรร่วมค้ำกอบชัย ก่อสร้ำงห้องน้ำห้องส้วม
แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนี่ย นักเรียนหญิง 6ที่/49
ริ่ง
และห้องน้ำห้องส้วม
นักเรียนชำย 6ที่/49

รำคำต่ำสุด

08 ก.พ. 2021

ก่อสร้ำงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
หญิง 6ที่/49 และห้องน้ำห้อง
ส้วมนักเรียนชำย 6ที่/49

289,816.20

289,816.20

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

05 ก.พ. 2021

ก่อสร้ำงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
หญิง 6ที่/49 และห้องน้ำห้อง
ส้วมนักเรียนชำย 6ที่/49

362,270.35

362,270.35

เจำะจง

กิจกำรร่วมค้ำกอบชัย ก่อสร้ำงห้องน้ำห้องส้วม
แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนี่ย นักเรียนหญิง 6ที่/49
ริ่ง
และห้องน้ำห้องส้วม
นักเรียนชำย 6ที่/49

รำคำต่ำสุด

1,280.00

1,280.00

เจำะจง

วัดกำรบริหำรงำนพัสดุ

รำคำต่ำสุด

19 ก.พ. 2021

45,590.00

45,590.00

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
ร้ำนดรุณี ผ้ำม่ำน

รำคำต่ำสุด

22 ก.พ. 2021

ประตูสไลด์ ห้อง HCEC

9,500.00

9,500.00

เจำะจง

ม่ำนปรับแสง ห้องศูนย์
HCEC
นำยอภิเชษฐ ทอดสนิท ประตูสไลด์ ห้อง HCEC

สติกเกอร์พิมพ์ลำย และปิดช่อง
127 กันแสง
ปรับซ่อมประตูกระจก ห้อง 344

10,080.00

10,080.00

เจำะจง

อำร์ต โปรดักชั่น

รำคำต่ำสุด

2,700.00

2,700.00

เจำะจง

ร้ำนโสภณ ณ นคร

สติกเกอร์พิมพ์ลำย และ
ปิดช่องกันแสง
ร้ำนโสภณ ณ นคร

รำคำต่ำสุด

06 ม.ค. 2021

3,400.00

3,400.00

เจำะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด

07 ม.ค. 2021

ปรับปรุงห้องประชุมบวรศิลป์

121

นำยสุเมธ ขันภำษี

122

123
วัดกำรบริหำรงำนพัสดุ

124
ม่ำนปรับแสง ห้องศูนย์ HCEC

125

รำคำต่ำสุด

126

128
ซ่อม access,point ตึกทวีปรำชญ์

129

ติดผ้ำม่ำนห้อง 141

2,000.00

2,000.00

เจำะจง

ร้ำนเอกภพเอ็นเทอ
ไพรซ์
ร้ำนสุวพรหม

ร้ำนเอกภพเอ็นเทอไพรซ์

รำคำต่ำสุด

750.00

750.00

เจำะจง

ร้ำนสุวพรหม

รำคำต่ำสุด

3,349.00

3,349.00

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
ร้ำนเอกกำรไฟฟ้ำ

รำคำต่ำสุด

22 ม.ค. 2021

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
ร้ำนเอกกำรไฟฟ้ำ

1,120.00

1,120.00

รำคำต่ำสุด

19 ม.ค. 2021

21,500.00

21,500.00

เจำะจง

ร้ำนโสภณ ณ นคร

ร้ำนโสภณ ณ นคร

รำคำต่ำสุด

08 ม.ค. 2021

17,548.00

17,548.00

เจำะจง

หจก.ซีซีทีวี สุรำษฎร์

หจก.ซีซีทีวี สุรำษฎร์

รำคำต่ำสุด

19 ม.ค. 2021

16,000.00

16,000.00

เจำะจง

28 ม.ค. 2021

6,950.00

เจำะจง

บจก.สิทธิประเสริฐ พริ้น
ติ้ง
นำยศรำวุธ แซ่เจียม

รำคำต่ำสุด

6,950.00

บจก.สิทธิประเสริฐ
พริ้นติ้ง
นำยศรำวุธ แซ่เจียม

รำคำต่ำสุด

26 ม.ค. 2021

1,800.00

1,800.00

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

29 ม.ค. 2021

8,115.58

8,115.58

เจำะจง

ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุ
รำษฎร์ธำนี
รำษฎร์ธำนี
ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ

รำคำต่ำสุด

27 ม.ค. 2021

125,800.00

125,800.00

เจำะจง

นำย ศิลปกรณ์ นำคมณี

รำคำต่ำสุด

12 ม.ค. 2021

97,041.94

97,041.94

เจำะจง

28 ม.ค. 2021

28,600.00

เจำะจง

บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์
เนชั่นแนล
นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

รำคำต่ำสุด

28,600.00

นำย ศิลปกรณ์ นำค
มณี
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์
เนชั่นแนล
นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

รำคำต่ำสุด

14 ม.ค. 2021

130
ใช้ในกำรบันทึกกำรตัดคะแนน
131 ควำมประพฤติ
จัดทำเอกสำรงำนห้องน้ำห้องส้วม
132 6ที่/49
เปลี่ยนแบตเตอรี่ 40-0155 สฎ

19 ม.ค. 2021

133
ปรับปรุงและติดตั้งกระจกอำคำร
134 สันติ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุด
135 เสียง
ใช้ในกำรสอบกลำงภำค ม.1-ม.6

136
ให้บริกำรน้ำดื่มแก่ครู นักเรียน
137 และบุคลำกรในโรงเรียน
ใช้ในกำรประชุมสถำนศึกษำ

138
บริกำรบุคลำกรครูในกำรสำเนำ
139 เอกสำร
ปูกระเบื้องห้องประชุมอำคำรทวี
140 ปรำชญ์
จ้ำงครูชำวต่ำงชำติ

141
ปรับซ่อมเครื่องปรับอำกำศใน
142 โรงเรียน

ปรับซ่อมเครื่องปรับอำกำศใน
143 โรงเรียน
144 ปรับปรุงหลังคำอำคำรสันติ
ปรับปรุงและเปลี่ยนระบบไฟและ
สำยโปรเจคเตอร์

9,000.00

9,000.00

เจำะจง

นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

44,650.00
49,500.00

44,650.00
49,500.00

เจำะจง

2,228,747.85

2,228,747.85

เจำะจง

7,491,409.89

7,491,409.89

เจำะจง

รำคำต่ำสุด

21 ม.ค. 2021

ร้ำนโสภณ ณ นคร
ร้ำนโสภณ ณ นคร
บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์
เตอร์ (สำนักงำนใหญ่) (สำนักงำนใหญ่)

รำคำต่ำสุด
รำคำต่ำสุด

29 ม.ค. 2021
01 ม.ค. 2021

บจก.แอลอีดี สปอร์ต
มีเดีย

รำคำต่ำสุด

04 ม.ค. 2021

นำยนัทธี ชัยสุวรรณ

145
ทดแทนพลังงำนไฟฟ้ำ

146
รวม

บจก.แอลอีดี สปอร์ต
มีเดีย

สัญญำ

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในในปีงบประมำณ 2564
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ใช้ในห้องประชุมเฟื่องนภา

วงเงินที่จัดซื้อ

15,000.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ราคาต่าสุด
15,000.00 เจาะจง ร้านพระแสงไม้ประดิษฐ์ ร้านพระแสงไม้
05 มี.ค. 2021

1
เจาะจง

ใช้ในการจัดประชุมเชิปฎิบัติการ
จัดท่าแผนปฎิบัติราชการ

29,000.00

29,000.00

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ปรับปรุงห้องพยาบาล

10,500.00

10,500.00 ประกวดราคา ร้านโง่วซ่งหลี
เฟอร์นิเจอร์ (2001)

ปรับปรุงห้องปฎิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

65,800.00

65,800.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ใช้ออกใบเสร็จรับเงินค่าบ่ารุง
การศึกษา

26,000.00

26,000.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

อ่านวยความสะดวกงานธุรการ
งานจัดการเรียนการสอน MLP

68,900.00

68,900.00

เจาะจง

บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารจิตต์ธานี

149,265.00

149,265.00

เจาะจง

ติดตั้งแทนตัวทีเสียในห้องเรียน
สามภาษา

288,000.00

288,000.00

เจาะจง

บจก.สมาร์ทอัพ
เทคโนโลยี
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

2
3

4
5
6

7
8

ประดิษฐ์
บจก.บี.เอส.ค
อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านโง่วซ่งหลี
เฟอร์นิเจอร์
(2001)
บจก.บี.เอส.ค
อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.ค
อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.ค
อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.สมาร์ทอัพ
เทคโนโลยี
นายนัทธี ชัย
สุวรรณ

ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

01 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

9

ปรับปรุงห้องปฎิบัติารอิเล็ทรอนิส์
และคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงห้องกิจการนักเรียน

79,900.00

79,900.00

เจาะจง

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

นายนัทธี ชัย
สุวรรณ
บจก.สหบางกอก
เฟอร์นิเจอร์ จ่ากัด

ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

28,000.00

28,000.00

เจาะจง

บจก.สหบางกอก
เฟอร์นิเจอร์ จ่ากัด

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

โต๊ะและเก้าอี้ส่านักงาน

19,800.00

19,800.00

เจาะจง

ร้านโง่วซ่งหลี
เฟอร์นิเจอร์ (2001)

ร้านโง่วซ่งหลี
เฟอร์นิเจอร์
(2001)
ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้านท๊อป เซอร์วิส
โอ เอ
นายสุเมธ ขันภาษี
นายสุเมธ ขัน
ภาษี
นายนัทธี ชัยสุวรรณ นายนัทธี ชัย
สุวรรณ
ร้านแดนเนรมิต
ร้านแดนเนรมิต

ราคาต่าสุด

7,267.48

7,267.48

เจาะจง

3,480.00

3,480.00

เจาะจง

ปรับซ่อมเครืองปรับอากาศใน
โรงเรียน
ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายนักเขียน
ค่ายบูรณาการภาษาไทย

17,900.00

17,900.00

เจาะจง

9,550.00

9,550.00

เจาะจง

ใช้ติว O-NET นักเรียน ม.6

24,480.00

24,480.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านศ.ออโตคาร์
อาร์ต โปรดักชัน

3,424.00
8,800.00

3,424.00
8,800.00

เจาะจง

12,000.00

12,000.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

8,000.00

8,000.00

เจาะจง

10
11
12

บริการบุคลากร และครูส่าเนา
เอกสารต่างๆ
ปรับปรุงระบบน้่าประปาในโรงเรียน

13
14

ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

02 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

02 มี.ค. 2021

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านศ.ออโตคาร์
อาร์ต โปรดักชัน

ราคาต่าสุด

01 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

04 มี.ค. 2021
08 มี.ค. 2021

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
นายนัทธี ชัย
สุวรรณ

ราคาต่าสุด

15

16
17 ติดเครืองเสียงรถตู้
18

19
20

ใช้ในการแข่งขันชมรม TO BE
ระดับภาคใต้
ใช้ในการแข่งขันชมรมTO BE
ระดับภาคใต้
ปรับซ่อมเครืองปรับอากาศใน
โรงเรียน

เจาะจง

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

4,000.00

4,000.00

เจาะจง

12,130.00
9,410.00

12,130.00
9,410.00

เจาะจง

5,400.00

5,400.00

เจาะจง

30,000.00

30,000.00

เจาะจง

7,400.00

7,400.00

เจาะจง

ซ่อมเครืองเสียง
ท่าพื้นแสตมป์คอนกรีต

3,500.00
242,000.00

3,500.00
242,000.00

เจาะจง

จัดซุ้มแสดงความยินดี

19,200.00

19,200.00

เจาะจง

เข้าเล่มเอกสาร

1,800.00

1,800.00

เจาะจง

เข้าเล่มเอกสาร

1,400.00

1,400.00

เจาะจง

2,500.00
9,500.00
5,000.00

2,500.00
9,500.00
5,000.00

เจาะจง

700.00

700.00

ใช้เปิดป้ายเรือนพยาบาล

ร้านเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ร้านเอกภพเอ็น
เทอไพรซ์
ร้านเอกการไฟฟ้า
ร้านเอกการไฟฟ้า
นางทัศวรรณ กล่อม นางทัศวรรณ
เกลี้ยง
กล่อมเกลี้ยง
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
มาลินี จันทร์ทะวิกา
มาลินี จันทร์ทะวิ
กา
หจก.เอ พี พริ้นติ้ง
หจก.เอ พี พริ้นติ้ง
แอนด์ กราฟฟิค
แอนด์ กราฟฟิค

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

22 มี.ค. 2021
15 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

02 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

16 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2021

เพาเวอร์สเตชัน
สุราษฎร์สแตมป์
คอนกรีต
ร้านโสภณ ณ นคร

เพาเวอร์สเตชัน
สุราษฎร์สแตมป์
คอนกรีต
ร้านโสภณ ณ นคร

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021
04 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021
10 มี.ค. 2021

เจาะจง

อาร์ต โปรดักชัน

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านสุวพรหม
ร้านมาลีหินอ่อน
มาลินี จันทร์ทะวิ
กา
อาร์ต โปรดักชัน

ราคาต่าสุด

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านสุวพรหม
ร้านมาลีหินอ่อน
มาลินี จันทร์ทะวิกา

21

22 ปรับซ่อมรถกะบะ 3142 สฎ.
ปรับปรุงห้องพยาบาล

เจาะจง

23
24

ท่าช่องตาข่ายโรงยิมอาคารทวี
ปราชญ์
ใช้ในการเปิดห้องพยาบาล

25
ใช้ในงานเปิดห้องพยาบาล

26
27

เจาะจง

28
29
30

31
32 ใช้ในการปฎิบัติงานส่านักงาน
33

ใช้เปิดป้ายห้องพยาบาล
ใช้ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

34
35 จัดท่ากระจกเค้าเตอร์บาร์

เจาะจง

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

17 มี.ค. 2021
15 มี.ค. 2021
27 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

16 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

เปลียนล้อรถ รถกระบะ ผ-3142

9,600.00

9,600.00

เจาะจง

เทพบริการ

เทพบริการ

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

ปรับซ่อมห้องน้่าอาคารธ่ารงวิทย์
ชั้น 1
รื้อถอนติดตั้งชุดอลูมิเนียม
ครูชาวต่างชาติ

5,000.00

5,000.00

เจาะจง

ท่อตัน

ท่อตัน

ราคาต่าสุด

11 มี.ค. 2021

6,000.00
108,628.80

6,000.00
108,628.80

เจาะจง

วัฒนาศิลป์
วัฒนาศิลป์
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์ บจก.ซีเอ็นริช
เนชันแนล
อินเตอร์เนชันแนล

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

22 มี.ค. 2021
31 มี.ค. 2021

บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด บริษัทสุราษฎร์
(2544)
พิมพ์ดีด(2544)
ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้านท๊อป เซอร์วิส
โอ เอ
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
บจก.ซี.เอ็น.เอส.
บจก.ซี.เอ็น.เอส.
สเตชันเนอรี
สเตชันเนอรี
นายส่าเนียง เพ็ชรทอง นายส่าเนียง เพ็ช
รทอง
นายจ่ารัส บุญคง
นายจ่ารัส บุญคง

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

นาย ศิลปกรณ์ นาคมณี นาย ศิลปกรณ์
นาคมณี
ตะเคียนทองประดับ ตะเคียนทอง
ยนต์
ประดับยนต์

ราคาต่าสุด

36

37
38

เจาะจง

39

40

ปฎิบัติงานภายในส่านักงานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ
ใช้บริการบุคลากร

3,364.24

3,364.24

เจาะจง

10,688.26

10,688.26

เจาะจง

ใช้ทาสีเตียงห้องพยาบาล

11,730.00

11,730.00

เจาะจง

6,741.00

6,741.00

เจาะจง

304,736.00

304,736.00

เจาะจง

32,847.00

32,847.00

เจาะจง

71,680.00

71,680.00

เจาะจง

64,125.00

64,125.00

เจาะจง

41
42

43

ใส่เอกสารรับรองการจบ ม.3 ม.6
ปีการศึกษา 2563
ปรับปรุงห้องดนตรีอาคารบวรศิลป์

44
45

46
47

ติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเชือมอาคาร
สันติ
ปูกระเบื้องเคลือบห้องเรียนอาคาร
ธ่ารงวิทย์
ปรับบรรยากาศห้องเรียนอาคาร
ทวีปราชญ์

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

91,901.40

91,901.40

เจาะจง

นายสมประสงค์ ปิ่น
ทอง

นายสมประสงค์
ปิ่นทอง

ราคาต่าสุด

23 มี.ค. 2021

จัดท่าชุดพละนักเรียน

325,000.00

325,000.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

แก้ไขความช่ารุดของงานจ้าง
ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก1ชั้น
คลุมสนามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

122,535.20

122,535.20

เจาะจง

โคลัมเบีย(นัท สปอร์ต) โคลัมเบีย(นัท
สปอร์ต)
นายสมประสงค์ ปิ่น นายสมประสงค์
ทอง
ปิ่นทอง

ราคาต่าสุด

23 มี.ค. 2021

จัดท่ากระจกเคาเตอร์
ล้างเครืองปรับอากาศในโรงเรียน

1,500.00
117,250.00

1,500.00
117,250.00

เจาะจง

วัฒนาศิลป์
กิจการร่วมค้ากอบชัย
แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนีย
ริง

วัฒนาศิลป์
กิจการร่วมค้า
กอบชัย แอนด์
โอห์ม เอ็นจิเนียริง

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

16 มี.ค. 2021
08 มี.ค. 2021

400.00

400.00

เจาะจง

03 มี.ค. 2021

1,000.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านเอ ดี กรุ๊ป

ราคาต่าสุด

1,000.00

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านเอ ดี กรุ๊ป

470,000.00

470,000.00

เจาะจง

145,600.00

145,600.00

เจาะจง

10,125.00

10,125.00

เจาะจง

แก้ไขความช่ารุดของงานจ้าง
ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก1ชั้น
คลุมสนามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

48

49

50
51

เจาะจง

52
ใช้เตรียมเอการการประชุม

53
54

55

ใช้ในการเตรียมเอการเข้อมูลการ
ประชุม
ืบิ้วผนังภายในห้องประชุมอาคาร
ทวีปราชญ์
พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา

ราคาต่าสุด

นาย ศิลปกรณ์ นาคมณี นาย ศิลปกรณ์
นาคมณี
ร้านเอ ดี กรุ๊ป
ร้านเอ ดี กรุ๊ป

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี

ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

56
57

ใช้ในการเตรียมข้อมูลการประชุม
เชิงปฎิบัติการฯ

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี

58

54,400.00

54,400.00

เจาะจง

บจก.สิทธิประเสริฐ
พริ้นติ้ง
นายสุเมธ ขันภาษี

บจก.สิทธิ
ประเสริฐ พริ้นติ้ง
นายสุเมธ ขันภาษี

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

1,000.00

1,000.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

29 มี.ค. 2021

3,069.00

3,069.00

เจาะจง

ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ.
เอ2002

ร้านท๊อป เซอร์วิส
โอ.เอ2003

ราคาต่าสุด

11 มี.ค. 2021

ท่าเอกสารประกอบการติวภาษา
ให้นักเรียน
จัดท่าเอกสารประกอบการติว

14,300.00

14,300.00

เจาะจง

08 มี.ค. 2021

1,960.00

เจาะจง

85,468.26

85,468.26

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
นายสมประสงค์
ปิ่นทอง

ราคาต่าสุด

1,960.00

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
นายสมประสงค์ ปิ่น
ทอง

แก้ไขความช่ารุดของงานจ้าง
ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก 1 ชั้น
คลุมสนามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ราคาต่าสุด

23 มี.ค. 2021

1,318,000.16

1,318,000.16

เจาะจง

10 มี.ค. 2021

3,460.00

3,460.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

มอบตัวนักเรียน
ในการแสดงนาฏศิลป์
ในกิจกรรมการสอนเสริมเพือ
พัฒนาความเป็นเลิศ
ใช้ในกิจกรรมค่ายนักเรียน

2,560.00
43,836.24
630.00

2,560.00
43,836.24
630.00

เจาะจง

นางสาวศิริพรรณ
ศรวิชัย
นางชืนนภา สม
จิตร
ร้านสมอทอง
บจก.ริชชีบิวตี้
ร้านสมอทอง

ราคาต่าสุด

แข่งขัน to be number one

นางสาวศิริพรรณ ศร
วิชัย
นางชืนนภา สมจิตร

ราคาต่าสุด

01 มี.ค. 2021

2,020.00

2,020.00

เจาะจง

บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนและ
รายงานผลการพัฒนา
ซ่อมท่อน้่า

59
แจกปพ 1

60

61
62

ราคาต่าสุด

63
ทดแทนพลังงานไฟฟ้า

64
65
66

67
68
69

เจาะจง
เจาะจง

ร้านสมอทอง
บจก.ริชชีบิวตี้
ร้านสมอทอง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุ
ธานี (ส่านักงานใหญ่) ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

02 มี.ค. 2021

ปรับปรุงซ่อมอุปกรณ์ห้องพยาบาล

4,100.00

4,100.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

เจาะจง

บจก.โฮม พลัส (2012) บจก.โฮม พลัส
(2012)
ร้านจันทร์จุรีย์
ร้านจันทร์จุรีย์

ปรับปรุงซ่อมอุปกรณ์ห้องพยาบาล

620.60

620.60

ปรับปรุงซ่อมอุปกรณ์ห้องพยาบาล

4,050.00

4,050.00

เจาะจง

หจก.ขวัญเรือน

ราคาต่าสุด

ปรับปรุงซ่อมอุปกรณ์ห้องพยาบาล

3,200.00

3,200.00

เจาะจง

5,350.00

5,350.00

เจาะจง

1,980.00
32,100.00

1,980.00
32,100.00

เจาะจง

1,370.00
8,230.00

1,370.00
8,230.00

เจาะจง

9,281.00

9,281.00

เจาะจง

975.00
1,260.00

เจาะจง

วารสาร+หนังสือพิมพ์

975.00
1,260.00

ซื้อวารสารและหนังสือ

1,460.00

1,460.00

เจาะจง

หจก.ทีซี พลัส เมดิคอล หจก.ทีซี พลัส
เมดิคอล
บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้
(ประเทศไทย)
ร้านสมอทอง
ร้านสมอทอง
บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) บจก.ริโซ่
(ประเทศไทย)
ร้านสมอทอง
ร้านสมอทอง
บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.ค
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่) อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.ค
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่) อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านสมอทอง
ร้านสมอทอง
ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านสาทรบุ๊คเซ็น
เตอร์
ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านสาทรบุ๊คเซ็น
เตอร์

ใช้ส่าเนาเอกสารราชการ ข้อสอบ
ปลายภาค
ใช้ในการท่ากิจการรม
ใช้ส่าเนาเอกสารราชการข้อสอบ
ปลายภาค
แข่งขันชมรม to be
ขอซื้อหมึกพิมพ์

70

08 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

71
หจก.ขวัญเรือน

72

73
74
75

76
77

เจาะจง

เจาะจง

78
จัดพิมพ์งานและเอกสารต่างๆ
ภายในฝ่าย

79
80 ใช้ในส่านักงานวิชาการ

เจาะจง

81

82

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

11 มี.ค. 2021
03 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021
09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

04 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021
02 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

6,000.00

6,000.00

เจาะจง

เพชรทองค่าไหมไทย

800.00

800.00

ใช้ในการปั้มน้่าอาคารภาราดร

4,700.00

ให้นักเรียนสามภาษาได้ลองชุด
ข้อสอบ
จัดซื้อหมึกไว้ใช้ในงานส่านักงาน
ห้องสมุด
วัสดุอุปกรณ์ส่านักงานใช้ในการ
จัดท่าเอกสาร

ใช้ในการเปิดเรือนพยาบาล

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

เจาะจง

ร้านอรุณพร

เพชรทองค่าไหม
ไทย
ร้านอรุณพร

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

4,700.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

20,000.00

20,000.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

5,160.00

5,160.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

16 มี.ค. 2021

12,347.00

12,347.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

6,500.00

6,500.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

243.00

243.00

เจาะจง

24,610.00

24,610.00

เจาะจง

4,490.00

4,490.00

เจาะจง

3,000.00

3,000.00

เจาะจง

บจกสุชาติภัณฑ์พัฒนา บจกสุชาติภัณฑ์
พัฒนา
บจก.ไอที เอ็ดดูซอฟต์ บจก.ไอที เอ็ดดู
ซอฟต์
บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.ค
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่) อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.ค
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่) อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
น.ส.สุภรา ธน
น.ส.สุภรา ธน
กิจวรบูลย์
กิจวรบูลย์
บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.ค
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่) อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) บจก.ริโซ่
(ประเทศไทย)
บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.ค
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่) อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านช.โชคชัย
ร้านช.โชคชัย

83
ปรับปรุงซ่อมอุปกรณ์ห้องพยาบาล

84

85
86
87

88
ใช้ในการจัดกิจกรรรมค่ายนักเรียน

89
ซื้ออุปกรณ์พัสดุ

90

91

ใช้ในการรับนักเรียนใหม่ ปี
การศึกษา 2564
ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

92
93

จัดกิจกรรมเปิดเรือนพยาบาล

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 3
มาตรฐาน

2,539.00

2,539.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2021

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุ
ธานี (ส่านักงานใหญ่) ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย หจก.ควอลิตี้ซัพ
พลาย
หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย หจก.ควอลิตี้ซัพ
พลาย
หจก.พงษ์ไชยการค้า หจก.พงษ์ไชย
(ส่านักงานใหญ่)
การค้า (ส่านักงาน
ใหญ่)
ร้านชนเกษมก๊อปปี้
ร้านชนเกษมก๊อปปี้

ใช้ในการท่าความสะอาด

39,020.00

39,020.00

เจาะจง

ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

12,290.00

12,290.00

เจาะจง

2,600.00

2,600.00

เจาะจง

ส่าเนาเอกสารราชการและข้อสอบ
ปลายภาค 2563
ปั้มกุญแจส่านักงานห้อง
ผู้อ่านวยการ
แข่งขัน to be number one

22,000.00

22,000.00

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

100.00

100.00

เจาะจง

ร้านเอก กุญแจ

ร้านเอก กุญแจ

ราคาต่าสุด

05 มี.ค. 2021

640.00

640.00

เจาะจง

ร้านนครไทยศิลป์
(สุราฎร์ธานี)

ร้านนครไทยศิลป์
(สุราฎร์ธานี)

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

ใช้ในการแข่ง to be number
one รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาฯ

1,000.00

1,000.00

เจาะจง

หจก.เบิร์ดคัลเลอร์แล็บ หจก.เบิร์ดคัล
เลอร์แล็บ

ราคาต่าสุด

แข่ง to be number one

4,490.00

4,490.00

เจาะจง

หจก.เอ พี พริ้นติ้ง
แอนด์ กราฟฟิก

หจก.เอ พี พริ้นติ้ง
แอนด์ กราฟฟิก

ราคาต่าสุด

103 ใช้ในการเปิดห้องพยาบาล

1,550.00
7,440.00

1,550.00
7,440.00

เจาะจง

ร้านเดสทินี
บอยดอกไม้สด
ปากคลองตลาด

ร้านเดสทินี
บอยดอกไม้สด
ปากคลองตลาด

ราคาต่าสุด

94
95
96
ใช้ในงานเปิดห้องพยาบาล

97
98
99

100
101
102
เปิดงานห้องพยาบาลธงธน

104

เจาะจง

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021
22 มี.ค. 2021

150.00
21,857.00

150.00
21,857.00

เจาะจง

646.00
350.00

646.00
350.00

เจาะจง

จัดกิจกรรมเรือนพยาบาล

3,060.00

3,060.00

เจาะจง

จัดกิจกรรมห้องพยาบาล

450.00

450.00

เจาะจง

จัดกิจกรรมเรือนพยาบาล

3,715.00

3,715.00

เจาะจง

จัดกิจกรรมเรือนพยาบาล

290.00

290.00

เจาะจง

ปรับปรุงซ่อมอุปกรณ์

1,450.00

1,450.00

เจาะจง

114 งานเปิดเรือนพยาบาล

1,500.00
200.00
30,800.00

1,500.00
200.00
30,800.00

เจาะจง

105 เพือใช้ส่านักงาน
ใช้ในการท่าความสะอาดภายใน
106 ห้องเรียน
107 ท่าป้ายชือบุคลากร
ซื้อวัสดุส่านักงาน

เจาะจง

เจาะจง

108

ร้านสุวพรหม
หจก.ควอลิตี้ซัพ
พลาย
ร้านสมอทอง
ร้านสมอทอง
บจก.บี.เอส.คอมพิว
บจก.บี.เอส.ค
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่) อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรี
สาขาสุราษฎร์ธานี
เทล สาขาสุ
ราษฎร์ธานี

ราคาต่าสุด

หจก.ทีที ทเวนตี้ ยีสิบ หจก.ทีที ทเวนตี้
ซ็อปส์
ยีสิบ ซ็อปส์
บริษัทหลิมกุล (2001) บริษัทหลิมกุล
(2001)
บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.
(กรุงเทพ) จ่ากัด
วาย.(กรุงเทพ)
จ่ากัด
หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย หจก.ควอลิตี้ซัพ
พลาย
ร้านสมอทอง
ร้านสมอทอง
ร้านสมอทอง
ร้านสมอทอง
ร้านชนเกษมก๊อปปี้
ร้านชนเกษมก๊อปปี้

ราคาต่าสุด

ร้านสุวพรหม
หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021
05 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

109
110
111

112
113
115 ใช้ในการจัดกิจกรรม
ใช้ในการรับนักเรียนใหม่ปี
116 การศึกษา 2564

เจาะจง
เจาะจง

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

18 มี.ค. 2021
08 มี.ค. 2021
09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

ใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิมเติม
เกียวกับภาษา

12,239.20

12,239.20

เจาะจง

บจก.ซีเอ็ดยูเคชัน สาขา บจก.ซีเอ็ดยูเคชัน
เซ็นทรัล พลาซ่า สุ
สาขา เซ็นทรัล
ราษฎร์ธานี
พลาซ่า สุราษฎร์
ธานี

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ซื้ออุปกรณ์และจัดท่าเกียรติบัตร

1,540.00

1,540.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

27 มี.ค. 2021

ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิมเติม

17,563.55

17,563.55

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ หจก.พงษ์ไชยสุ
ธานี (ส่านักงานใหญ่) ราษฎร์ธานี
(ส่านักงานใหญ่)
บจก.ซีเอ็ดยูเคชัน สาขา บจก.ซีเอ็ดยูเคชัน
เซ็นทรัล พลาซ่า สุ
สาขา เซ็นทรัล
ราษฎร์ธานี
พลาซ่า สุราษฎร์
ธานี

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

21,071.00

21,071.00

เจาะจง

ร้านสมอทอง

ร้านสมอทอง

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

28,755.00

28,755.00

เจาะจง

บจก.ซีเอ็ดยูเคชัน
(ส่านักงานใหญ่)

บจก.ซีเอ็ดยูเคชัน
(ส่านักงานใหญ่)

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

1,468.00

1,468.00

เจาะจง

บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็น บจก.โฮม โปรดักส์
เตอร์ (สาขาสุราษฎร์ เซ็นเตอร์ (สาขาสุ
ธานี)
ราษฎร์ธานี)

ราคาต่าสุด

18 มี.ค. 2021

450.00
240.00

450.00
240.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

เจาะจง

ร้านพรทิพย์
บจก.บี.เอส.คอมพิว
เตอร์ (ส่านักงานใหญ่)

375.00

375.00

เจาะจง

ร้านลีลาการปัก

117

118

119
ใช้ในส่านักงานวิชาการและ
120 ส่านักงานวัดผล
ทดสอบภาษาอังกฤษ

121
ใช้ในเรือนพยาบาล

122
123 งานเปิดเรือนพยาบาล
ใช้ในการท่าความสะอาด

124
125 ปักฝ้าปูทีนอน

ร้านพรทิพย์
บจก.บี.เอส.ค
อมพิวเตอร์
(ส่านักงานใหญ่)
ร้านลีลาการปัก

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

18 มี.ค. 2021

งานเปิดเรือนพยาบาล

107.00

107.00

เจาะจง

บจก.สุราษฎร์ธานีดี
เวลลอปเม้นท์

บจก.สุราษฎร์ธานี
ดีเวลลอปเม้นท์

ราคาต่าสุด

งานเปิดเรือนพยาบาล

110.00

110.00

เจาะจง

หจก.พงษ์ไชยการค้า
(ส่านักงานใหญ่)

หจก.พงษ์ไชย
การค้า (ส่านักงาน
ใหญ่)
ร้านกรอบรูปพวงเพชร ร้านกรอบรูปพวง
เพชร
ร้านมีไอเดีย
ร้านมีไอเดีย
บจก.เออีไอเอส
บจก.เออีไอเอส
อิเล็กทรอนิกส์ซัพพลาย อิเล็กทรอนิกส์ซัพ
(ประเทศไทย)
พลาย (ประเทศ
ไทย)

ราคาต่าสุด

ใช้จัดกิจกรรม

2,000.00

2,000.00

เจาะจง

129 ใช้ในกิจกรรม

450.00
240.00

450.00
240.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ให้บริการครูและบุคลากรใน
โรงเรียน

8,315.62

8,315.62

เจาะจง

บจก.เพชรทักษิณ
ปิโตรเลียม

บจก.เพชรทักษิณ
ปิโตรเลียม

ราคาต่าสุด

04 มี.ค. 2021

ให้บริการครูและบุคลาการใน
โรงเรียน

15,441.12

15,441.12

เจาะจง

บจก.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดพาณิชย์

บจก.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดพาณิชย์

ราคาต่าสุด

แข่งโครงงานสมาคมวิทยาศาสตร์

5,782.00

5,782.00

เจาะจง

หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย

ราคาต่าสุด

แข่งโคงงานสมาคม

2,470.00

2,470.00

เจาะจง

บริการบุคลากร และครูส่าเนา
135 เอกสารต่างๆ

7,267.48

7,267.48

เจาะจง

หจก.ควอลิตี้ซัพ
พลาย
บจก.แกมมาโก้
บจก.แกมมาโก้
(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)
ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้านท๊อป เซอร์วิส
โอ เอ

126

127
128
แข่งโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์

เจาะจง

130

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

131
132

133
134

10 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

ปรับปรุงระบบน้่าประปาในโรงเรียน

3,480.00

3,480.00

เจาะจง

นายสุเมธ ขันภาษี

ราคาต่าสุด

02 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

08 มี.ค. 2021

ร้านแดนเนรมิต

นายสุเมธ ขัน
ภาษี
นายนัทธี ชัย
สุวรรณ
ร้านแดนเนรมิต

17,900.00

17,900.00

เจาะจง

นายนัทธี ชัยสุวรรณ

9,550.00

9,550.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

02 มี.ค. 2021

24,480.00

24,480.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านศ.ออโตคาร์
อาร์ต โปรดักชัน

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านศ.ออโตคาร์
อาร์ต โปรดักชัน

ราคาต่าสุด

01 มี.ค. 2021

3,424.00
8,800.00

3,424.00
8,800.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

04 มี.ค. 2021
08 มี.ค. 2021

12,000.00

12,000.00

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
นายนัทธี ชัย
สุวรรณ
ร้านเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ร้านเอกภพเอ็น
เทอไพรซ์
ร้านเอกการไฟฟ้า
ร้านเอกการไฟฟ้า
นางทัศวรรณ กล่อม นางทัศวรรณ
เกลี้ยง
กล่อมเกลี้ยง
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
มาลินี จันทร์ทะวิกา
มาลินี จันทร์ทะวิ
กา

ราคาต่าสุด

8,000.00

8,000.00

เจาะจง

4,000.00

4,000.00

เจาะจง

12,130.00
9,410.00

12,130.00
9,410.00

เจาะจง

5,400.00

5,400.00

เจาะจง

30,000.00

30,000.00

เจาะจง

136
ปรับซ่อมเครืองปรับอากาศใน
137 โรงเรียน
ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายนักเขียน
ค่ายบูรณาการภาษาไทย

138
ใช้ติว O-NET นักเรียน ม.6

139
140 ติดเครืองเสียงรถตู้
ใช้ในการแข่งขันชมรม TO BE
141 ระดับภาคใต้
ใช้ในการแข่งขันชมรมTO BE
142 ระดับภาคใต้
ปรับซ่อมเครืองปรับอากาศใน
143 โรงเรียน
ใช้เปิดป้ายเรือนพยาบาล

เจาะจง

144

145 ปรับซ่อมรถกะบะ 3142 สฎ.
ปรับปรุงห้องพยาบาล

เจาะจง

146
ท่าช่องตาข่ายโรงยิมอาคารทวี
147 ปราชญ์
ใช้ในการเปิดห้องพยาบาล

148

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
นายนัทธี ชัยสุวรรณ

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

22 มี.ค. 2021
15 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

02 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

16 มี.ค. 2021

7,400.00

7,400.00

เจาะจง

หจก.เอ พี พริ้นติ้ง
แอนด์ กราฟฟิค

หจก.เอ พี พริ้นติ้ง
แอนด์ กราฟฟิค

ราคาต่าสุด

15 มี.ค. 2021

3,500.00
242,000.00

เจาะจง

ราคาต่าสุด

19,200.00

19,200.00

เจาะจง

เพาเวอร์สเตชัน
สุราษฎร์สแตมป์
คอนกรีต
ร้านโสภณ ณ นคร

03 มี.ค. 2021
04 มี.ค. 2021

จัดซุ้มแสดงความยินดี

เพาเวอร์สเตชัน
สุราษฎร์สแตมป์
คอนกรีต
ร้านโสภณ ณ นคร

ราคาต่าสุด

ท่าพื้นแสตมป์คอนกรีต

3,500.00
242,000.00

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

เข้าเล่มเอกสาร

1,800.00

1,800.00

เจาะจง

10 มี.ค. 2021

1,400.00

1,400.00

เจาะจง

2,500.00
9,500.00
5,000.00

2,500.00
9,500.00
5,000.00

เจาะจง

700.00
9,600.00

700.00
9,600.00

เจาะจง
เจาะจง

อาร์ต โปรดักชัน
เทพบริการ

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านสุวพรหม
ร้านมาลีหินอ่อน
มาลินี จันทร์ทะวิ
กา
อาร์ต โปรดักชัน
เทพบริการ

ราคาต่าสุด

เข้าเล่มเอกสาร

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านสุวพรหม
ร้านมาลีหินอ่อน
มาลินี จันทร์ทะวิกา

ราคาต่าสุด

16 มี.ค. 2021
12 มี.ค. 2021

5,000.00

5,000.00

เจาะจง

ท่อตัน

ท่อตัน

ราคาต่าสุด

11 มี.ค. 2021

6,000.00
108,628.80

6,000.00
108,628.80

เจาะจง

วัฒนาศิลป์
วัฒนาศิลป์
บจก.ซีเอ็นริช อินเตอร์ บจก.ซีเอ็นริช
เนชันแนล
อินเตอร์เนชันแนล

ราคาต่าสุด

22 มี.ค. 2021
31 มี.ค. 2021

ใช้ในงานเปิดห้องพยาบาล

149
150 ซ่อมเครืองเสียง

เจาะจง

151
152
153

154
155 ใช้ในการปฎิบัติงานส่านักงาน
156 ใช้เปิดป้ายห้องพยาบาล
ใช้ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

157
158 จัดท่ากระจกเค้าเตอร์บาร์
เปลียนล้อรถ รถกระบะ ผ-3142

เจาะจง
เจาะจง

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

17 มี.ค. 2021
15 มี.ค. 2021
27 มี.ค. 2021

159
ปรับซ่อมห้องน้่าอาคารธ่ารงวิทย์
160 ชั้น 1
161 รื้อถอนติดตั้งชุดอลูมิเนียม
ครูชาวต่างชาติ

162

เจาะจง

ราคาต่าสุด

3,364.24

3,364.24

เจาะจง

10,688.26

10,688.26

เจาะจง

ใช้ทาสีเตียงห้องพยาบาล

11,730.00

11,730.00

เจาะจง

ใส่เอกสารรับรองการจบ ม.3 ม.6
166 ปีการศึกษา 2563
ปรับปรุงห้องดนตรีอาคารบวรศิลป์

6,741.00

6,741.00

เจาะจง

304,736.00

304,736.00

เจาะจง

32,847.00

32,847.00

เจาะจง

71,680.00

71,680.00

เจาะจง

64,125.00

64,125.00

เจาะจง

91,901.40

91,901.40

เจาะจง

จัดท่าชุดพละนักเรียน

325,000.00

325,000.00

เจาะจง

แก้ไขความช่ารุดของงานจ้าง
ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก1ชั้น
คลุมสนามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

122,535.20

122,535.20

เจาะจง

ปฎิบัติงานภายในส่านักงานกลุ่ม
163 บริหารงานงบประมาณ
ใช้บริการบุคลากร

164
165

167
ติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเชือมอาคาร
168 สันติ
ปูกระเบื้องเคลือบห้องเรียนอาคาร
169 ธ่ารงวิทย์
ปรับบรรยากาศห้องเรียนอาคาร
170 ทวีปราชญ์
แก้ไขความช่ารุดของงานจ้าง
ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก1ชั้น
คลุมสนามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด บริษัทสุราษฎร์
(2544)
พิมพ์ดีด(2544)
ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้านท๊อป เซอร์วิส
โอ เอ
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา นายผดุงศักดิ์ ชวน
วัฒนา
บจก.ซี.เอ็น.เอส.
บจก.ซี.เอ็น.เอส.
สเตชันเนอรี
สเตชันเนอรี
นายส่าเนียง เพ็ชรทอง นายส่าเนียง เพ็ช
รทอง
นายจ่ารัส บุญคง
นายจ่ารัส บุญคง

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

นาย ศิลปกรณ์ นาคมณี นาย ศิลปกรณ์
นาคมณี
ตะเคียนทองประดับ ตะเคียนทอง
ยนต์
ประดับยนต์
นายสมประสงค์ ปิ่น นายสมประสงค์
ทอง
ปิ่นทอง

ราคาต่าสุด

โคลัมเบีย(นัท สปอร์ต) โคลัมเบีย(นัท
สปอร์ต)
นายสมประสงค์ ปิ่น นายสมประสงค์
ทอง
ปิ่นทอง

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

23 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

09 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

23 มี.ค. 2021

171

172

173

174 จัดท่ากระจกเคาเตอร์
ล้างเครืองปรับอากาศในโรงเรียน

1,500.00
117,250.00

1,500.00
117,250.00

เจาะจง

400.00

400.00

เจาะจง

1,000.00

1,000.00

เจาะจง

470,000.00

470,000.00

เจาะจง

145,600.00

145,600.00

เจาะจง

10,125.00

10,125.00

เจาะจง

54,400.00

54,400.00

เจาะจง

1,000.00

1,000.00

เจาะจง

3,069.00

3,069.00

14,300.00
1,960.00

เจาะจง

วัฒนาศิลป์
กิจการร่วมค้ากอบชัย
แอนด์ โอห์ม เอ็นจิเนีย
ริง

วัฒนาศิลป์
กิจการร่วมค้า
กอบชัย แอนด์
โอห์ม เอ็นจิเนียริง

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

16 มี.ค. 2021
08 มี.ค. 2021

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านเอ ดี กรุ๊ป

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านเอ ดี กรุ๊ป

ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

175
ใช้เตรียมเอการการประชุม

176
ใช้ในการเตรียมเอการเข้อมูลการ
177 ประชุม
ืบิ้วผนังภายในห้องประชุมอาคาร
178 ทวีปราชญ์
พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา

ราคาต่าสุด

นาย ศิลปกรณ์ นาคมณี นาย ศิลปกรณ์
นาคมณี
ร้านเอ ดี กรุ๊ป
ร้านเอ ดี กรุ๊ป

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
บจก.สิทธิประเสริฐ
พริ้นติ้ง
นายสุเมธ ขันภาษี

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
บจก.สิทธิ
ประเสริฐ พริ้นติ้ง
นายสุเมธ ขันภาษี

ราคาต่าสุด

03 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

12 มี.ค. 2021

ราคาต่าสุด

29 มี.ค. 2021

เจาะจง

ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ.
เอ2002

ร้านท๊อป เซอร์วิส
โอ.เอ2003

ราคาต่าสุด

11 มี.ค. 2021

14,300.00

เจาะจง

08 มี.ค. 2021

เจาะจง

ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี
ร้านT.N.K. โอ.เอ.
สุราษฎร์ธานี

ราคาต่าสุด

1,960.00

ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี
ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุ
ราษฎร์ธานี

179
ใช้ในการเตรียมข้อมูลการประชุม
180 เชิงปฎิบัติการฯ
บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนและ
181 รายงานผลการพัฒนา
ซ่อมท่อน้่า

182
แจกปพ 1

183
ท่าเอกสารประกอบการติวภาษา
184 ให้นักเรียน
จัดท่าเอกสารประกอบการติว

185

ราคาต่าสุด

85,468.26

85,468.26

เจาะจง

นายสมประสงค์ ปิ่น
ทอง

นายสมประสงค์
ปิ่นทอง

ราคาต่าสุด

23 มี.ค. 2021

ทดแทนพลังงานไฟฟ้า

1,318,000.16

1,318,000.16

คัดเลือก

นางสาวศิริพรรณ ศร
วิชัย

นางสาวศิริพรรณ
ศรวิชัย

ราคาต่าสุด

10 มี.ค. 2021

รวม

8,966,233.93

8,966,233.93

แก้ไขความช่ารุดของงานจ้าง
ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก 1 ชั้น
คลุมสนามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

186

187

