
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนโครงกำร รวมวงเงินงบประมำณ รวมรำคำกลำง รวมรำคำพิจำรณำคัดเลือก วงเงินต่ ำหรือสูงกว่ำรำคำกลำง

1 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดเชิญชวนท่ัวไป

 - วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)

 - วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

- วิธีสอบรำคำ

2 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก

3 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 69 595,306.35            595,306.35 595,306.35 เท่ำกับรำคำกลำง

69 595,306.35            595,306.35 595,306.35

        ⃣

        ⃣ ไม่ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 เผยแพร่ เหตุเพรำะ......................................................................

ลงช่ือ ลงช่ือ ลงช่ือ

(นำยทวีวัฒน์ สุขแก้ว) (นายไพศาล ขนีมาส)                              (นำงเพียงแข ชิตจุ้ย)

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี          รองผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ

รวม

งบหน้าสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 (ประจ ำเดือนตุลำคม 2564)

เผยแพร่ โดยวิธี ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
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1 ป๊ัมน ้ำอัตโนมัติ 19,700.00 19,700.00 เจาะจง นำยสุเมธ ขันภำษี นำยสุเมธ ขันภำษี ราคาต ่าสุด 05 พ.ย. 2021

2 ปรับซ่อมหลังคำหอประชุมบวรศิลป์ 9,000.00 9,000.00 เจาะจง นำยสุเมธ ขันภำษี นำยสุเมธ ขันภำษี ราคาต ่าสุด 29 ต.ค. 2021

3 กระถำงพลำสติก 7,600.00 7,600.00 เจาะจง ฟิวส์กำรเกษตร ฟิวส์กำรเกษตร ราคาต ่าสุด 28 ต.ค. 2021

4 ให้บริกำรบุคลำกร 2,300.00 2,300.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 29 ต.ค. 2021

5 ใช้ลงงำนทะเบียน 2,925.00 2,925.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 01 พ.ย. 2021

6 ใช้ในกำรปฎิบัติงำนของครูและบุคลำกร 500.00 500.00 เจาะจง วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 01 พ.ย. 2021

7 ปรับซ่อมรถบัส 40-0155 10,000.00 10,000.00 เจาะจง อู่ช่ำงหนุ่ย อู่ช่ำงหนุ่ย ราคาต ่าสุด 18 ต.ค. 2021

8 ท้ำควำมสะอำดผ้ำปูเต๊ะ 1,860.00 1,860.00 เจาะจง ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์ ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์ ราคาต ่าสุด 02 พ.ย. 2021

9 ให้บริกำรครู 2,500.00 2,500.00 เจาะจง วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 02 พ.ย. 2021

10 ใช้ในกำรจัดประชุม 2,300.00 2,300.00 เจาะจง ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์ ศิรพันธ์ สิริกันตวัฒน์ ราคาต ่าสุด 02 พ.ย. 2021

11 ท้ำตรำยำง 440.00 440.00 เจาะจง ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม ราคาต ่าสุด 02 พ.ย. 2021

12 ให้บริกำรครู นักเรียน และบุคลำกร 1,500.00 1,500.00 เจาะจง นำยสุเมธ ขันภำษี นำยสุเมธ ขันภำษี ราคาต ่าสุด 29 ต.ค. 2021

13 ให้บริกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียน 150.00 150.00 เจาะจง หจก.เย่ียมยงค์กำรยำง (ส้ำนักงำนใหญ่) หจก.เย่ียมยงค์กำรยำง (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 26 ต.ค. 2021

14 ท้ำตรำยำง 760.00 760.00 เจาะจง ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม ราคาต ่าสุด 03 พ.ย. 2021

15 เคร่ืองปรับอำกำศ 38,000.00 38,000.00 เจาะจง บจก.สิริสินกรุ๊ป บจก.สิริสินกรุ๊ป ราคาต ่าสุด 28 ต.ค. 2021

16 เคร่ืองปรับอำกำศ 47,000.00 47,000.00 เจาะจง บจก.สิริสินกรุ๊ป บจก.สิริสินกรุ๊ป ราคาต ่าสุด 05 พ.ย. 2021

17 ซ่อมรถ 2,700.00 2,700.00 เจาะจง ร้ำนเอกกำรไฟฟ้ำ ร้ำนเอกกำรไฟฟ้ำ ราคาต ่าสุด 19 ต.ค. 2021

18 ซ่อมรถ นข2400 8,410.00 8,410.00 เจาะจง อู่ช่ำงหนุ่ย อู่ช่ำงหนุ่ย ราคาต ่าสุด 04 พ.ย. 2021

19 ให้บริกำรครู 100.00 100.00 เจาะจง ร้ำนกรประตูรถยนต์ ร้ำนกรประตูรถยนต์ ราคาต ่าสุด 29 ต.ค. 2021

20 ใช้แต่งกำยพนักงำนขับรถ 1,800.00 1,800.00 เจาะจง ร้ำน ป.เจริญภัณฑ์ ร้ำน ป.เจริญภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 09 พ.ย. 2021

21 ใช้ในกำรแต่งงตัว 1,800.00 1,800.00 เจาะจง บรอดเวย์ บรอดเวย์ ราคาต ่าสุด 09 พ.ย. 2021

22 จ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ 128,699.90 128,699.90 เจาะจง บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 29 ต.ค. 2021

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
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              ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564
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23 แผงกั นและหุ้มเบำะคนขับ 8,000.00 8,000.00 เจาะจง ร้ำนรถตู้ ช่ำงเปก ร้ำนรถตู้ ช่ำงเปก ราคาต ่าสุด 15 พ.ย. 2021

24 เพ่ือจัดกิจกรรมของท่ีระลึกให้แก่งผู้เกษียณ 450.00 450.00 เจาะจง ร้ำนชมพรสังฆภัณฑ์ ร้ำนชมพรสังฆภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 20 ต.ค. 2021

25 ผ้ำต่วน 5,920.00 5,920.00 เจาะจง ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ ราคาต ่าสุด 28 ต.ค. 2021

26 ใช้ในงำนจัดกิจกรรมวันส้ำคัญ 2,000.00 2,000.00 เจาะจง ร้ำนเกรส-กรอย เวดดิ ง ร้ำนเกรส-กรอย เวดดิ ง ราคาต ่าสุด 29 ต.ค. 2021

27 ใช้ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆห้องเฟ่ืองนภำ 2,240.00 2,240.00 เจาะจง ร้ำนสำธิตวิทยุ ร้ำนสำธิตวิทยุ ราคาต ่าสุด 01 พ.ย. 2021

28 ใช้ทดแทนของเก่ำท่ีช้ำรุด 1,100.00 1,100.00 เจาะจง ร้ำนพิทยำภัณฑ์ ร้ำนพิทยำภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 01 พ.ย. 2021

29 ใช้แทนดอกเก่ำ ช้ำรุด 330.00 330.00 เจาะจง ร้ำนเอก กุญแจ ร้ำนเอก กุญแจ ราคาต ่าสุด 01 พ.ย. 2021

30 ใช้ในกำรปรับซ่อม 2,434.25 2,434.25 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 01 พ.ย. 2021

31 ใช้ทดแทนของเก่ำท่ีช้ำรุด 980.00 980.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 01 พ.ย. 2021

32 หมึกพิมพ์ 26,484.00 26,484.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 01 พ.ย. 2021

33 เอกสำรและพรินเตอร์งำนในฝ่ำย 736.00 736.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 02 พ.ย. 2021

34 ซ่อมแอร์ 2,000.00 2,000.00 เจาะจง นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ ราคาต ่าสุด 15 พ.ย. 2021

35 ต่อท่อน ้ำ 215.00 215.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 02 พ.ย. 2021

36 เกมส์คณิตศำสตร์ 7,300.00 7,300.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 02 พ.ย. 2021

37 หมึกพิมพ์ 9,892.00 9,892.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 02 พ.ย. 2021

38 ใช้ในกำรจัดกิจกรรมฉีดยำของนักเรียน 300.00 300.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 03 พ.ย. 2021

39 ซ่อมรถ 256.80 256.80 เจาะจง บจก.เจ.พี.คำร์เซ็นเตอร์ บจก.เจ.พี.คำร์เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 19 ต.ค. 2021

40 จัดกิจกรรมมอบของท่ีระลึก 200.00 200.00 เจาะจง ร้ำนขวัญดำวฟลำวเวอร์ ร้ำนขวัญดำวฟลำวเวอร์ ราคาต ่าสุด 03 ต.ค. 2021

41 ใส่ต้นไม้ในรร 3,500.00 3,500.00 เจาะจง ฟิวส์กำรเกษตร ฟิวส์กำรเกษตร ราคาต ่าสุด 08 พ.ย. 2021

42 มอบของท่ีระลึก 4,600.00 4,600.00 เจาะจง น้องสำว แผงลอยตลำดสดเทศบำล น้องสำว แผงลอยตลำดสดเทศบำล ราคาต ่าสุด 12 ต.ค. 2021

43 ซื อปริ นเตอร์ 4,990.00 4,990.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 09 พ.ย. 2021

44 ใช้ท้ำควำมสะอำด รร 321.00 321.00 เจาะจง ร้ำนคลองถมสุรำษฎร์ธำนี ร้ำนคลองถมสุรำษฎร์ธำนี ราคาต ่าสุด 29 ต.ค. 2021
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45 ใช้ท้ำควำมสะอำดโรงเรียน 850.00 850.00 เจาะจง เรืองไพศำลเกษตรยนต์ ส้ำนักงำนใหญ่ เรืองไพศำลเกษตรยนต์ ส้ำนักงำนใหญ่ ราคาต ่าสุด 29 ต.ค. 2021

46 ซ่อมภำยใน รร 946.95 946.95 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 09 พ.ย. 2021

47 ซ่อมโต๊ะนักเรียน 2,690.00 2,690.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 09 พ.ย. 2021

48 ใช้ปรับซ่อมโต๊ะนักเรียน 2,790.00 2,790.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 09 พ.ย. 2021

49 วัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว 13,493.00 13,493.00 เจาะจง หจก.ควอลิตี ซัพพลำย หจก.ควอลิตี ซัพพลำย ราคาต ่าสุด 10 พ.ย. 2021

50 ให้บริกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียน 1,613.64 1,613.64 เจาะจง บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด 02 พ.ย. 2021

51 ให้บริกำรครูและบุคลำกร 15,931.91 15,931.91 เจาะจง บจก.สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์ บจก.สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์ ราคาต ่าสุด 03 พ.ย. 2021

52 ใช้งำนส้ำนักงำน 432.00 432.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส้ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 24 พ.ย. 2021

53 จัดซื อปริ นเตอร์ 4,990.00 4,990.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 24 พ.ย. 2021

54 ใช้ส้ำนักงำน 478.00 478.00 เจาะจง เกสร มินิมำร์ท เกสร มินิมำร์ท ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

55 เพ่ือกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรสอน 25,000.00 25,000.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

56 ใช้จัดกิจกรรมเผชิญเหตุ 27,200.00 27,200.00 เจาะจง ต้ำรับยำ(ท่ำทองใหม่) ต้ำรับยำ(ท่ำทองใหม่) ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

57 ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 2,760.00 2,760.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

58 ใช้จัดกิจกรรม 2,856.90 2,856.90 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

59 ใช้ในกิจกรรมเผชิญเหตุ 10,740.00 10,740.00 เจาะจง บจก.สิริสินกรุ๊ป บจก.สิริสินกรุ๊ป ราคาต ่าสุด 25 พ.ย. 2021

60 พัฒนำศักยภำพกำรัเรียนศิลปะ 1,750.00 1,750.00 เจาะจง นำยดิฐดำ นุชบุษบำ นำยดิฐดำ นุชบุษบำ ราคาต ่าสุด 07 ธ.ค. 2021

61 พัฒนำศักยภำพกำรัเรียนศิลปะ 4,000.00 4,000.00 เจาะจง นำงสำวปิยนิตย์ ดวงมุสิทธ์ิ นำงสำวปิยนิตย์ ดวงมุสิทธ์ิ ราคาต ่าสุด 07 ธ.ค. 2021

62 พัฒนำศักยภำพกำรัเรียนศิลปะ 14,250.00 14,250.00 เจาะจง นำงวรรณำ พลำยชุม นำงวรรณำ พลำยชุม ราคาต ่าสุด 07 ธ.ค. 2021

63  ่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศวิชำกำร 27,000.00 27,000.00 เจาะจง ร้ำนบ้ำนเคร่ืองละคร เคร่ืองโนยน ร้ำนบ้ำนเคร่ืองละคร เคร่ืองโนยน ราคาต ่าสุด 07 ธ.ค. 2021

64 จัดซื อของรำงวัล 1,080.00 1,080.00 เจาะจง ร้ำนแตงโมออนไล ร้ำนแตงโมออนไล ราคาต ่าสุด 14 ธ.ค. 2021

65 ฝึกท้ำกำรกำรท้ำโครงงำน 6,300.00 6,300.00 เจาะจง บจก.แกมมำโก้ (ประเทศไทย) บจก.แกมมำโก้ (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 20 ธ.ค. 2021

66 จัดซื อของรำงวัลให้นักเรียน 6,480.00 6,480.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 21 ธ.ค. 2021



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

              ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564

67 จัดซื อคอมพิวเตอร์ 19,200.00 19,200.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 17 ม.ค. 2022

68 จัดซื อคอมพิวเตอร์ 24,180.00 24,180.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 17 ม.ค. 2022

69 เตรียมควำมพร้อมในกำรฝึก 4,000.00 4,000.00 เจาะจง ร้ำนอุปกรณ์เดินป่ำ ร้ำนอุปกรณ์เดินป่ำ ราคาต ่าสุด 08 มี.ค. 2022

595,306.35 595,306.35รวม



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนโครงกำร รวมวงเงินงบประมำณ รวมรำคำกลำง รวมรำคำพิจำรณำคัดเลือก วงเงินต่ ำหรือสูงกว่ำรำคำกลำง

1 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดเชิญชวนท่ัวไป

 - วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)

 - วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

- วิธีสอบรำคำ

2 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก 2 1,860,200.00          1,860,200.00        1,860,200.00               เท่ำกับรำคำกลำง

3 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 82 1,304,509.28          1,304,509.28        1,304,509.28               เท่ำกับรำคำกลำง

84 3,164,709.28          3,164,709.28        3,164,709.28               

        ⃣

        ⃣ ไม่ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 เผยแพร่ เหตุเพรำะ......................................................................

ลงช่ือ ลงช่ือ ลงช่ือ

(นำยทวีวัฒน์ สุขแก้ว) (นายไพศาล ขนีมาส)                              (นำงเพียงแข ชิตจุ้ย)

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี          รองผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ

งบหน้าสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รวม

ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 (ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564)

เผยแพร่ โดยวิธี ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
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1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 34,350.00 34,350.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 17 พ.ย. 2021

2 จอรับภำพโปรเจคเตอร์ 115,200.00 115,200.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 03 ธ.ค. 2021

3 เคร่ือง server 342,000.00 342,000.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 610,200.00 610,200.00 คัดเลือก บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021

5 เคร่ืองท ำควำมสะอำดพ้ืน 43,800.00 43,800.00 เจาะจง หจก.ชัยสมพร เทรดด้ิง หจก.ชัยสมพร เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 28 ม.ค. 2022

6 ตู้โชว์ 48,025.00 48,025.00 เจาะจง นำยสรรำม ชุมมี นำยสรรำม ชุมมี ราคาต ่าสุด 08 พ.ย. 2021

7 ซ่อมระบบไฟกันชน 2,850.00 2,850.00 เจาะจง ร้ำนเอกกำรไฟฟ้ำ ร้ำนเอกกำรไฟฟ้ำ ราคาต ่าสุด 09 พ.ย. 2021

8 ติดต้ังwifi 8,100.00 8,100.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 11 พ.ย. 2021

9 ย้ำยออกปำล์มแว๊ก 3,500.00 3,500.00 เจาะจง นำยรัชพล ภู่บำง นำยรัชพล ภู่บำง ราคาต ่าสุด 15 พ.ย. 2021

10 ชุดท ำควำมร้อน 10,706.42 10,706.42 เจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 18 พ.ย. 2021

11 ให้บุคลำกรส ำเนำ 960.30 960.30 เจาะจง ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ราคาต ่าสุด 19 พ.ย. 2021

12 ให้บุคลำกรส ำเนำ 2,106.72 2,106.72 เจาะจง ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ราคาต ่าสุด 19 พ.ย. 2021

13 ใช้ประทับตำเอกสำร 4,360.00 4,360.00 เจาะจง ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม ราคาต ่าสุด 19 พ.ย. 2021

14 โคมไฟแลพหลอดไฟ พร้อมติดต้ัง 9,492.00 9,492.00 เจาะจง นำยจ ำรัส บุญคง นำยจ ำรัส บุญคง ราคาต ่าสุด 24 พ.ย. 2021

15 ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มรำยงำน 13,200.00 13,200.00 เจาะจง ร้ำนชนเกษมก๊อปป้ี ร้ำนชนเกษมก๊อปป้ี ราคาต ่าสุด 22 พ.ย. 2021

16 ป้องกัน โควิด 19 700.00 700.00 เจาะจง ร้ำนรถตู้ ช่ำงเปก ร้ำนรถตู้ ช่ำงเปก ราคาต ่าสุด 24 พ.ย. 2021

17 ต้อนรับคณะศึกษำ 870.00 870.00 เจาะจง หจก.เอ พี พร้ินต้ิง แอนด์ กรำฟฟิก หจก.เอ พี พร้ินต้ิง แอนด์ กรำฟฟิก ราคาต ่าสุด 24 พ.ย. 2021

18 เปล่ียนสำยลมโพร่ี ประตูหน้ำ รวมค่ำแรง 1,600.00 1,600.00 เจาะจง ช่ำงชำย เซอวิส ช่ำงชำย เซอวิส ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

19 ซักผ้ำปูโต๊ะห้องเฟ่ืองนภำ 4,720.00 4,720.00 เจาะจง นำงมณีรัตน์ มูสิกำเกิด นำงมณีรัตน์ มูสิกำเกิด ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

20 ป้ำยห้องสภำนักเรียน 10,000.00 10,000.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

21 บุนวม Backdrop 31,400.00 31,400.00 เจาะจง พนมท ำเบำะ พนมท ำเบำะ ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

22 สติกเกอร์ติดพีพีบอร์ด 2,800.00 2,800.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

  ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

  ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565

23 ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มรำยงำน 4,880.00 4,880.00 เจาะจง ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

24 ล้ำงตู้ปลำและปรับปรุงระบบกรองน้ ำ 1,500.00 1,500.00 เจาะจง ร้ำนบ้ำนสวนไม้น้ ำ ร้ำนบ้ำนสวนไม้น้ ำ ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

25 จ้ำงผูกผ้ำริมร้ัว 4,000.00 4,000.00 เจาะจง รำมประดับผ้ำ รำมประดับผ้ำ ราคาต ่าสุด 29 พ.ย. 2021

26 เติมน้ ำยำดับเพลิง 48,750.00 48,750.00 เจาะจง หจก.แอล เอส เอ็ม เคมีคอล หจก.แอล เอส เอ็ม เคมีคอล ราคาต ่าสุด 07 ธ.ค. 2021

27 ป้ำยหมวดวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 26,000.00 26,000.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021

28 จ้ำงครูชำวต่ำงชำติ 127,269.90 127,269.90 เจาะจง บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

29 ดูแลระบบออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 3,000.00 3,000.00 เจาะจง นำยธวัชชัย   เจริญผล นำยธวัชชัย   เจริญผล ราคาต ่าสุด 31 มี.ค. 2022

30 ติดต้ังจอประชำสัมพันธ์ LED หน้ำอำคำรภรำดร 1,250,000.00 1,250,000.00 คัดเลือก บจก.สำยฟ้ำ มีเดีย แอนด์ ซัพพอร์ต บจก.สำยฟ้ำ มีเดีย แอนด์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 19 พ.ค. 2022

31 ต้นไม้ 7,625.00 7,625.00 เจาะจง ร้ำนกันเองพันธ์ไม้ ร้ำนกันเองพันธ์ไม้ ราคาต ่าสุด 10 พ.ย. 2021

32 ใช้ในกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำร 2,200.00 2,200.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 22 พ.ย. 2021

33 ใช้ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร 936.00 936.00 เจาะจง บจก.บัณฑิตไทย บจก.บัณฑิตไทย ราคาต ่าสุด 03 ธ.ค. 2021

34 ปรับซ่อมอ่ำงล้ำงมือ 1,065.00 1,065.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 09 พ.ย. 2021

35 ผลิตภัณฑ์ DIESEL B7 500.00 500.00 เจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทองเพชรกำรปิโตรเลียม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทองเพชรกำรปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด 05 พ.ย. 2021

36 ลูกลอยน้ ำประหยัด 450.00 450.00 เจาะจง หจก.นิดค้ำวัสดุ หจก.นิดค้ำวัสดุ ราคาต ่าสุด 12 พ.ย. 2021

37 วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกำรปรับซ่อมของโรงเรียน 2,523.06 2,523.06 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 12 พ.ย. 2021

38 ผงหมึก 21,507.00 21,507.00 เจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 18 พ.ย. 2021

39 กล้อง 11,430.00 11,430.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 18 พ.ย. 2021

40 กระดำษA4 9,500.00 9,500.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 18 พ.ย. 2021

41 จัดท ำเกียตริบัตร 2,495.00 2,495.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 24 พ.ย. 2021

42 ใช้ซ่อมป้ัมน้ ำ 40.00 40.00 เจาะจง หจก.กสิกรจักรกล หจก.กสิกรจักรกล ราคาต ่าสุด 24 พ.ย. 2021

43 ใช้งำนส ำนักงำน 390.00 390.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 24 พ.ย. 2021

44 ปรับปรุงสวน 1,810.00 1,810.00 เจาะจง ร้ำนฐำนัชญำ  เช่ียวสกุล ร้ำนฐำนัชญำ  เช่ียวสกุล ราคาต ่าสุด 10 พ.ย. 2021
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45 ปรับปรุงสวนย่อม 4,150.00 4,150.00 เจาะจง ร้ำนรัชพล ร้ำนรัชพล ราคาต ่าสุด 24 พ.ย. 2021

46 ใช้ในงำนประชุม 4,500.00 4,500.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 25 พ.ย. 2021

47 ใช้บริหำรบุคลำกร 8,315.00 8,315.00 เจาะจง หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย ราคาต ่าสุด 25 พ.ย. 2021

48 บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 1,250.00 1,250.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 25 พ.ย. 2021

49 ใช้ในกำรบริหำรส ำนักงำน 6,524.00 6,524.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

50 ใช้ในกำรบริหำรส ำนักงำนหลักสูตร 3,476.00 3,476.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยกำรค้ำ (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยกำรค้ำ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

51 จัดท ำเกียตรติบัตร 3,150.00 3,150.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

52 พัฒนำศักยภำพำนักเรียน 1,622.00 1,622.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

53 พัฒนำศักยภำพของนักเรียน 2,920.00 2,920.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

54 จัดท ำเอกสำร 1,595.00 1,595.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

55 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 3,500.00 3,500.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 26 พ.ย. 2021

56 จัดกิจกรรมวันคล้ำยวันเพรำะรำชสมภพ 26,400.00 26,400.00 เจาะจง ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ ราคาต ่าสุด 29 พ.ย. 2021

57 ใช้ในกำรปรับซ่อมสำยไฟ 295.32 295.32 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

58 ใช้ในกำรปรับซ่อม 3,038.80 3,038.80 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

59 ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต 60,900.00 60,900.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

60 จัดตกแต่งสถำนท่ี 16,220.00 16,220.00 เจาะจง หจก.ทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ซ็อปส์ หจก.ทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ซ็อปส์ ราคาต ่าสุด 01 ธ.ค. 2021

61 จัดตกแต่งสถำนท่ี 1,075.00 1,075.00 เจาะจง ร้ำนน้องกุ้งทุกอย่ำง 20 บำท ร้ำนน้องกุ้งทุกอย่ำง 20 บำท ราคาต ่าสุด 01 ธ.ค. 2021

62 จัดตกแต่งสถำนท่ี 4,226.50 4,226.50 เจาะจง ร้ำนที.พี.ซีร็อกซ์ (ส ำนักงำนใหญ่) ร้ำนที.พี.ซีร็อกซ์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 01 ธ.ค. 2021

63 จัดตกแต่งสถำนท่ี 2,500.00 2,500.00 เจาะจง ร้ำนเกรส-กรอย เวดด้ิง ร้ำนเกรส-กรอย เวดด้ิง ราคาต ่าสุด 01 ธ.ค. 2021

64 ใช้ในส ำนักงำน 620.00 620.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 30 พ.ย. 2021

65 บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 3,700.00 3,700.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 01 ธ.ค. 2021

66 บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 3,851.00 3,851.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 01 ธ.ค. 2021
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67 ใช้ในกิจกรรมวันคล้ำยวันเกิด 1,800.00 1,800.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 01 ธ.ค. 2021

68 ใช้ในกำรปรับปรุงสวนหย่อมหน้ำส ำนักงำน 3,263.50 3,263.50 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 02 ธ.ค. 2021

69 ใช้ในกำรปรับซ่อมระบบโรงเรียน 3,905.50 3,905.50 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 02 ธ.ค. 2021

71 ใช้งำนกับคอมพิวเตอร์ 270.00 270.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 02 ธ.ค. 2021

72 ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตตำมห้องเรียน 54,500.00 54,500.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 02 ธ.ค. 2021

73 ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 4,100.00 4,100.00 เจาะจง บริษัทแสงทองอินเตอร์เทรค บริษัทแสงทองอินเตอร์เทรค ราคาต ่าสุด 29 พ.ย. 2021

74 จัดกิจกรรมพระบรมมสมภพ 5,800.00 5,800.00 เจาะจง ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ ราคาต ่าสุด 08 ธ.ค. 2021

75 เตรียมกำรประเมิน 154.00 154.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 14 ธ.ค. 2021

76 ให้บริกำรครูและบุคลำกร 12,288.76 12,288.76 เจาะจง บจก.สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์ บจก.สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์ ราคาต ่าสุด 03 ธ.ค. 2021

77 ใช้ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร 5,064.00 5,064.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021

78 เพ่ือพิมพ์เอกสำร 38,240.00 38,240.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021

79 ใช้ในกำรด ำเนินงำนแนะแนว 2,459.00 2,459.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 20 ธ.ค. 2021

80 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 45.00 45.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 18 ธ.ค. 2021

81 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 18,670.00 18,670.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 21 ธ.ค. 2021

82 เป็นของรำงวัล 390.00 390.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

83 ใช้ในกำรด ำเนินงำนแนะแนว 1,589.00 1,589.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

84 ใช้ในกำรปฎิบัติงำน 18,300.00 18,300.00 เจาะจง บจก.แกมมำโก้ (ประเทศไทย) บจก.แกมมำโก้ (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

รวม 3,164,709.28 3,164,709.28



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนโครงกำร รวมวงเงินงบประมำณ รวมรำคำกลำง รวมรำคำพิจำรณำคัดเลือก วงเงินต่ ำหรือสูงกว่ำรำคำกลำง

1 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดเชิญชวนท่ัวไป

 - วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)

 - วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

- วิธีสอบรำคำ

2 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก

3 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 122 2948148.62 2948148.62 2948148.62 เท่ำกับรำคำกลำง

122 2948148.62 2948148.62 2948148.62

        ⃣

        ⃣ ไม่ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 เผยแพร่ เหตุเพรำะ......................................................................

ลงช่ือ ลงช่ือ ลงช่ือ

(นำยทวีวัฒน์ สุขแก้ว) (นายไพศาล ขนีมาส)                              (นำงเพียงแข ชิตจุ้ย)

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี          รองผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ

งบหน้าสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รวม

ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 (ประจ ำเดือนธันวำคม 2564)

เผยแพร่ โดยวิธี ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
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1 โน๊ตบุ๊ค ปร้ินเตอร์ หมึกพิมพ์ 134,390.00 134,390.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 04 ม.ค. 2022
2 โต๊ะนักเรียน 92,000.00 92,000.00 เจาะจง บจก.พลจักร อินเตอร์เทรด บจก.พลจักร อินเตอร์เทรด ราคาต ่าสุด 18 ม.ค. 2022
3 ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอและถ่ำยทอดสด 316,400.00 316,400.00 เจาะจง บจก.บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส บจก.บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 26 ม.ค. 2022
4 ใช้ในกำรบริหำรส ำนักงำน 26,900.00 26,900.00 เจาะจง บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม (Advice) บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม (Advice) ราคาต ่าสุด 28 ธ.ค. 2021
5 ใช้ในกำรปฎิบัติงำน 26,900.00 26,900.00 เจาะจง บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม (Advice) บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม (Advice) ราคาต ่าสุด 28 ธ.ค. 2021
6 ใช้ในกำรปฎิบัติงำนแผน 28,900.00 28,900.00 เจาะจง บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม (Advice) บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม (Advice) ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021
7 ใช้ในกำรปฎิบัติงำนภำยในส ำนักงำน 2,331.34 2,331.34 เจาะจง บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด(2544) บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด(2544) ราคาต ่าสุด 03 ธ.ค. 2021
8 สติกเกอร์ 10,200.00 10,200.00 เจาะจง ร้ำน88 ไวนิล ร้ำน88 ไวนิล ราคาต ่าสุด 08 ธ.ค. 2021
9 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 13,000.00 13,000.00 เจาะจง นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ ราคาต ่าสุด 09 ธ.ค. 2021
10 ฉำกถ่ำยรูปมือถือ โฟมบอร์ด 3,930.00 3,930.00 เจาะจง หจก.เอ พี พร้ินต้ิง แอนด์ กรำฟฟิค หจก.เอ พี พร้ินต้ิง แอนด์ กรำฟฟิค ราคาต ่าสุด 04 ธ.ค. 2021
11 อัดภำพ 440.00 440.00 เจาะจง หจก.เบิร์ดคัลเลอร์แล็บ หจก.เบิร์ดคัลเลอร์แล็บ ราคาต ่าสุด 07 ธ.ค. 2021
12 เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 6,900.00 6,900.00 เจาะจง ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ราคาต ่าสุด 14 ธ.ค. 2021
13 เอกสำรนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ 8,340.00 8,340.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 07 ธ.ค. 2021
14 ปรับซ่อมบำนกระจกห้องวิชำกำร 9,630.00 9,630.00 เจาะจง นำยส ำเนียง เพ็ชรทอง นำยส ำเนียง เพ็ชรทอง ราคาต ่าสุด 14 ธ.ค. 2021
15 กระจกปูโต๊ะ 700.00 700.00 เจาะจง วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 14 ธ.ค. 2021
16 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3 พ.ย.2564-1ธ.ค.2564 1,747.68 1,747.68 เจาะจง ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ราคาต ่าสุด 14 ธ.ค. 2021
17 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 593.78 593.78 เจาะจง บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด(2544) บริษัทสุรำษฎร์พิมพ์ดีด(2544) ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021
18 ติดต้ังกันสำดบริเวณโรงอำหำรกับอำคำรสันติ 50,000.00 50,000.00 เจาะจง ร้ำนโสภณ ณ นคร ร้ำนโสภณ ณ นคร ราคาต ่าสุด 09 ธ.ค. 2021
19 ปรับซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 19,700.00 19,700.00 เจาะจง นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021
20 เอกสำรรำยงำนผลงำนกระดำษอำร์ตสี 11,500.00 11,500.00 เจาะจง ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ราคาต ่าสุด 20 ธ.ค. 2021
21 ไวนิลแผนท่ีโรงเรียน 400.00 400.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021
22 ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มรำยงำน 655.00 655.00 เจาะจง ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ราคาต ่าสุด 24 ธ.ค. 2021

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

23 เช่ำโครงสร้ำงเหล็กงำนต้อนรับผู้ว่ำและสำธำรณสุข 2,500.00 2,500.00 เจาะจง ร้ำนเกรส-กรอย เวดด้ิง ร้ำนเกรส-กรอย เวดด้ิง ราคาต ่าสุด 27 ธ.ค. 2021
24 ถำดน้ ำท้ิงแอร์ ห้อง723 2,400.00 2,400.00 เจาะจง นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021
25 ตรำป้ัม 430.00 430.00 เจาะจง ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021
26 สติกเกอร์คัดกรอง 1,080.00 1,080.00 เจาะจง อำร์ต โปรดักช่ัน อำร์ต โปรดักช่ัน ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021
27 ตรำยำง 2,290.00 2,290.00 เจาะจง ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม ราคาต ่าสุด 30 ธ.ค. 2021
28 เอกสำรรำยงำนผล 10,700.00 10,700.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 30 ธ.ค. 2021
29 โฟมบอร์ด 8,600.00 8,600.00 เจาะจง หจก.เอ พี พร้ินต้ิง แอนด์ กรำฟฟิค หจก.เอ พี พร้ินต้ิง แอนด์ กรำฟฟิค ราคาต ่าสุด 27 ธ.ค. 2021
30 ฉำกโครงไม้ และปิดช่องหน้ำต่ำง 31,400.00 31,400.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 30 ธ.ค. 2021
31 ผ้ำสกรีนตัวอักษร 3,790.00 3,790.00 เจาะจง ร้ำนบ้ำนสกรีน ร้ำนบ้ำนสกรีน ราคาต ่าสุด 30 ธ.ค. 2021
32 ทำสีภำยในห้องส ำนักงำนและห้องพักครู 359,520.00 359,520.00 เจาะจง นำยส ำเนียง เพ็ชรทอง นำยส ำเนียง เพ็ชรทอง ราคาต ่าสุด 04 ม.ค. 2022
33 ปรับซ่อมรถตู้ นข2400สฎ. 16,590.00 16,590.00 เจาะจง ปรีชำกำรช่ำง ปรีชำกำรช่ำง ราคาต ่าสุด 04 ม.ค. 2022
34 จ้ำงครูชำวต่ำงชำติ 125,932.17 125,932.17 เจาะจง บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 30 ธ.ค. 2021
35 วีดีโอพรีเซนเทช่ัน 30,000.00 30,000.00 เจาะจง ร้ำน รมณ ครีเอชัน ร้ำน รมณ ครีเอชัน ราคาต ่าสุด 12 ม.ค. 2022
36 ปรับปรุงรถตู้ นข1719สฎ. 18,600.00 18,600.00 เจาะจง ปรีชำกำรช่ำง ปรีชำกำรช่ำง ราคาต ่าสุด 18 ม.ค. 2022
37 ปรับซ่อมรถตู้ นข5245สฎ. 11,500.00 11,500.00 เจาะจง ปรีชำกำรช่ำง ปรีชำกำรช่ำง ราคาต ่าสุด 28 ม.ค. 2022
38 โครงเหล็กโรงยิมพละ 77,000.00 77,000.00 เจาะจง ร้ำนโสภณ ณ นคร ร้ำนโสภณ ณ นคร ราคาต ่าสุด 09 ก.พ. 2022
39 เข็มตุ้งต้ิง 8,500.00 8,500.00 เจาะจง บ้ำนรุ่งศรี บ้ำนรุ่งศรี ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
40 ผ้ำม่ำนห้องประชุมหมวดศิลปะ(ห้อง420) 10,935.40 10,935.40 เจาะจง ร้ำนเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ร้ำนเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ราคาต ่าสุด 24 ก.พ. 2022
41 เดิน LAN พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 4,500.00 4,500.00 เจาะจง บจก.บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส บจก.บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 28 ก.พ. 2022
42 ป้ำยสติกเกอร์ 7,500.00 7,500.00 เจาะจง อำร์ต โปรดักช่ัน อำร์ต โปรดักช่ัน ราคาต ่าสุด 10 มี.ค. 2022
43 สกรีนถุงกระดำษ 4,317.45 4,317.45 เจาะจง บจก.จ.เจริญ อินเตอร์พร้ิน(ประเทศไทย) บจก.จ.เจริญ อินเตอร์พร้ิน(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022
44 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 297,000.00 297,000.00 เจาะจง หจก.ศิลปกรณ์ คอนสตรัคช่ัน 2022 หจก.ศิลปกรณ์ คอนสตรัคช่ัน 2022 ราคาต ่าสุด 11 มี.ค. 2022
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

45 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 297,000.00 297,000.00 เจาะจง หจก.ศิลปกรณ์ คอนสตรัคช่ัน 2022 หจก.ศิลปกรณ์ คอนสตรัคช่ัน 2022 ราคาต ่าสุด 11 มี.ค. 2022
46 สติกเกอร์พิมพ์สี 2,200.00 2,200.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 20 เม.ย. 2022
47 ตัดเย็บผ้ำปูโต๊ะ 2,000.00 2,000.00 เจาะจง ร้ำนเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ร้ำนเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ราคาต ่าสุด 20 เม.ย. 2022
48 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 396,000.00 396,000.00 เจาะจง หจก.ศิลปกรณ์ คอนสตรัคช่ัน 2022 หจก.ศิลปกรณ์ คอนสตรัคช่ัน 2022 ราคาต ่าสุด 02 พ.ค. 2022
49 บอร์ดแหล่งเรียนรู้ 57,620.00 57,620.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 07 มิ.ย. 2022
50 ของท่ีระลึก 2,396.00 2,396.00 เจาะจง บมจ.โรบินสัน สำขำสุรำษฎร์ธำนี บมจ.โรบินสัน สำขำสุรำษฎร์ธำนี ราคาต ่าสุด 02 ธ.ค. 2021
51 ใช้ในกำรปรับซ่อมไฟฟ้ำ 3,477.50 3,477.50 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 08 ธ.ค. 2021
52 ใช้ในส ำนักงำน 190.00 190.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021
53 ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 1,000.00 1,000.00 เจาะจง ร้ำนเกรส-กรอย เวดด้ิง ร้ำนเกรส-กรอย เวดด้ิง ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021
54 ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 1,320.00 1,320.00 เจาะจง ร้ำนน้องกุ้งทุกอย่ำง 20 บำท ร้ำนน้องกุ้งทุกอย่ำง 20 บำท ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021
55 ใช้ในกำรจัดกิจกรรมทูบี 2,580.00 2,580.00 เจาะจง ว.เคร่ืองประดับ (ส ำนักงำนใหญ่) ว.เคร่ืองประดับ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021
56 ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 1,500.00 1,500.00 เจาะจง หจก.ทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ซ็อปส์ หจก.ทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ซ็อปส์ ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021
57 ใช้ในกำรประเมินทูบี 5,400.00 5,400.00 เจาะจง ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ ราคาต ่าสุด 09 ธ.ค. 2021
58 ใช้ในกำรยิงบอร์ด 2,175.00 2,175.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021
59 ใช้ยิงบอร์ด 2,155.00 2,155.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021
60 ใช้ซ่อม รร 1,340.00 1,340.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021
61 ใช้ในกำรปรับซ่อม รร 171.20 171.20 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021
62 ใช้ในกำรรำดห้องน้ ำ 1,770.00 1,770.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021
63 เข้ำร่วมแข่งขันกิฬำ 35,200.00 35,200.00 เจาะจง สุรำษฎร์ สปอร์ตเซ็นเตอร์ ( ส ำนักงำนใหญ่) สุรำษฎร์ สปอร์ตเซ็นเตอร์ ( ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021
64 ใช้ในส ำนักงำน 8,900.00 8,900.00 เจาะจง ร้ำนโง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) ร้ำนโง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021
65 เป็นของรำงวัล 5,760.00 5,760.00 เจาะจง ร้ำนน้องยอดตุ๊กตำ ร้ำนน้องยอดตุ๊กตำ ราคาต ่าสุด 20 ธ.ค. 2021
66 แสดงออกำรใช่ภำษำ 288.00 288.00 เจาะจง ร้ำนว.เครืองประดับ ร้ำนว.เครืองประดับ ราคาต ่าสุด 20 ธ.ค. 2021
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

67 แสดงออกทำงภำษำ 180.00 180.00 เจาะจง บจก.ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) บจก.ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 16 ธ.ค. 2021
68 วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 33,660.00 33,660.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 20 ธ.ค. 2021
69 ใช้ในงำนป้องกันดูแลรักษำกล้องวงจรปิด 1,290.00 1,290.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 20 ธ.ค. 2021

71 เปล่ียนน้ ำมันเบรก 232.00 232.00 เจาะจง บจก.อัยยำวีย์ ออยล์ บจก.อัยยำวีย์ ออยล์ ราคาต ่าสุด 14 ธ.ค. 2021

72 ใช้ในกำรปรับซ่อมไฟสวน 5,558.65 5,558.65 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

73 ใช้ในกำรปรับซ่อมไฟ 360.00 360.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด
23 ธ.ค. 2021

74 ใช้ในกำรปรับซ่อมไฟ 1,000.00 1,000.00 เจาะจง ร้ำนรวมชัย ร้ำนรวมชัย ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

75 ใช้ซ่อมไฟสวน 80.00 80.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

76 เป็นของรำงวัล 3,027.00 3,027.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

77 ใช้ในส ำนักงำน 2,395.00 2,395.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

78 วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 4,180.00 4,180.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

79 จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 1,473.00 1,473.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 23 ธ.ค. 2021

80 ใช้กลุ่มกำรเงิน 954.00 954.00 เจาะจง บจก.เอก-ชัย  ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม บจก.เอก-ชัย  ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม ราคาต ่าสุด 15 ธ.ค. 2021

81 ใช้ในส ำนักงำน 490.00 490.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 24 ธ.ค. 2021

82 แข่งขันวำดภำพระดับประเทศ 9,950.00 9,950.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 28 ธ.ค. 2021

83 ใช้เจำะผนัง 275.00 275.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 28 ธ.ค. 2021

84 ใช้ในกำรติดต้ังท่ีนักเรียน 470.80 470.80 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 28 ธ.ค. 2021
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

85 ใช้ในกำรติดนักเรียน 540.00 540.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด
28 ธ.ค. 2021

86 บริหำรจัดกำรงำนส ำนักงำน 1,515.00 1,515.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด
28 ธ.ค. 2021

87 บริหำรจัดกำรง่นพัสดุ 1,645.00 1,645.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด
28 ธ.ค. 2021

88 ใช้ในกำรส่งเสริมควำมป้องกันสถำนนกำรโควิด 350.00 350.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด
28 ธ.ค. 2021

89 จัดซ้ืออุปกรณ์ 3,260.00 3,260.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด
28 ธ.ค. 2021

90 เพ่ือใช้ในส ำนักงำน 1,584.00 1,584.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021

91 ผลิตส่ือและเอกสำรรำชกำร 9,000.00 9,000.00 เจาะจง ร้ำนชนเกษมก๊อปป้ี ร้ำนชนเกษมก๊อปป้ี ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021

92 บริหำรจักำรส ำนักงำน 9,048.00 9,048.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021

93 แข่งขันชมรม to be 2,600.00 2,600.00 เจาะจง นำยเอกชัย ชูแขวง นำยเอกชัย ชูแขวง ราคาต ่าสุด 30 ธ.ค. 2021

94 ใช้จัดสวน 400.00 400.00 เจาะจง ร้ำนรัชพล ร้ำนรัชพล ราคาต ่าสุด 30 ธ.ค. 2021

95 จัดกิจกรรม 84.00 84.00 เจาะจง ร้ำนน้ ำสิงห์ ร้ำนน้ ำสิงห์ ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021

96 ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 140.00 140.00 เจาะจง ร้ำนนัดพบสังฆภัณฑ์ ร้ำนนัดพบสังฆภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021

97 จัดกิจกรรม 1,000.00 1,000.00 เจาะจง ร้ำนขวัญดำวฟลำวเวอร์ ร้ำนขวัญดำวฟลำวเวอร์ ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

98 ใชปรับซ่อมซ่อม รร 1,746.24 1,746.24 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 05 ม.ค. 2022

99 ใช้ในส ำนักงำนวิชำกำร 23,433.00 23,433.00 เจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 06 ม.ค. 2022

100 ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 3,270.00 3,270.00 เจาะจง หจก.บุญดี 99 หจก.บุญดี 99 ราคาต ่าสุด 06 ม.ค. 2022

101 เพ่ือด ำเนินกิจกรรมตำมโคงกำร 1,739.00 1,739.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 07 ม.ค. 2022

102 ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม 246.00 246.00 เจาะจง บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วำย.(กรุงเทพ) จ ำกัด บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วำย.(กรุงเทพ) จ ำกัด ราคาต ่าสุด 05 ม.ค. 2022

103 ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม 409.00 409.00 เจาะจง บจก.สมุย ออฟฟิศ สโคร์ บจก.สมุย ออฟฟิศ สโคร์ ราคาต ่าสุด 30 ธ.ค. 2021

104 ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม 448.00 448.00 เจาะจง บมจ.โรบินสัน สำขำสุรำษฎร์ธำนี บมจ.โรบินสัน สำขำสุรำษฎร์ธำนี ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021

105 ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 1,814.00                 1,814.00             เจาะจง บจก.ไดอะร่ีบ๊อกซ์ บจก.ไดอะร่ีบ๊อกซ์ ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021

106 ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 850.00                    850.00               เจาะจง บจก.cantral palaza koko บจก.cantral palaza koko ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2022

107 ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 2,885.00                 2,885.00             เจาะจง บจก.ซิงไท เทรดด้ิง บจก.ซิงไท เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021

108 ปรับปรุงห้องถ่ายทอดสด 77,040.00                77,040.00           เจาะจง บจก.1 to all บจก.1 to all ราคาต ่าสุด 24 ธ.ค. 2021

109 ใช้ในการจัดกิจกรรมปีใหม่ 1,230.00                 1,230.00             เจาะจง บริษัทหลิมกุล (2001) บริษัทหลิมกุล (2001) ราคาต ่าสุด 29 ธ.ค. 2021

110 ใช้ในการจัดกิจกรรม 800.00                    800.00               เจาะจง หจก.ทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ซ็อปส์ หจก.ทีที ทเวนต้ี ย่ีสิบ ซ็อปส์ ราคาต ่าสุด 11 ม.ค. 2022

111 ใช้ในการจัดกิจกรรมข้ึนปีใหม่ 2,869.50                 2,869.50             เจาะจง บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาสุราษฎร์ธานี บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาสุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 28 ธ.ค. 2022

112 ใช้ในการกิจกรรมหน้าธงชาติ 1,100.00                 1,100.00             เจาะจง ร้านพิทยาภัณฑ์ ร้านพิทยาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 13 ม.ค. 2022

113 เปล่ียนและซ่อมอุปกรณ์ 16,380.00                16,380.00           เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 17 ม.ค. 2022

114 ให้บริการครูและบุคลากรในโรงเรียน 6,398.43                 6,398.43             เจาะจง บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด 17 ม.ค. 2022
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

115 ให้บริการครูและบุคลากรร์ใน รร 11,512.98                11,512.98           เจาะจง บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ ราคาต ่าสุด 06 ม.ค. 2022

116 ใช้ในการป้องกันโควิด 150.00                    150.00               เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 20 ม.ค. 2022

117 ใช้ป้องกันโควิด 200.00                    200.00               เจาะจง ร้านสันติธรรม ร้านสันติธรรม ราคาต ่าสุด 20 ม.ค. 2022

118 บริหารจัดการส านักงาน 2,800.00                 2,800.00             เจาะจง ร้านโง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) ร้านโง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) ราคาต ่าสุด 21 ม.ค. 2022

119 เปล่ียนล้อรถตู้ 12,000.00                12,000.00           เจาะจง บจก.พาราออโต้แม็ก จ ากัด บจก.พาราออโต้แม็ก จ ากัด ราคาต ่าสุด 24 ม.ค. 2022

120 ท าโครงานหลังเรียน 11,825.00                11,825.00           เจาะจง บจก.แกมมาโก้ (ประเทศไทย) บจก.แกมมาโก้ (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 31 ม.ค. 2022

121 ใช้ในการป้องกันโรคสถานการ์โควิด 37,075.50                37,075.50           เจาะจง บจก.นนทศรณ์ บจก.นนทศรณ์ ราคาต ่าสุด 31 ธ.ค. 2021

122 ใช้ในการจัดกิจกรรมโรงเรียน 1,050.00                 1,050.00             เจาะจง ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ราคาต ่าสุด 16 ก.พ. 2022

รวม 2,948,148.62 2,948,148.62



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนโครงกำร รวมวงเงินงบประมำณ รวมรำคำกลำง รวมรำคำพิจำรณำคัดเลือก วงเงินต่ ำหรือสูงกว่ำรำคำกลำง

1 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดเชิญชวนท่ัวไป

 - วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)

 - วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

- วิธีสอบรำคำ

2 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก

3 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 78 964210.09 964210.09 964210.09 เท่ำกับรำคำกลำง

78 964210.09 964210.09 964210.09

        ⃣

        ⃣ ไม่ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 เผยแพร่ เหตุเพรำะ......................................................................

ลงช่ือ ลงช่ือ ลงช่ือ

(นำยทวีวัฒน์ สุขแก้ว) (นายไพศาล ขนีมาส)                              (นำงเพียงแข ชิตจุ้ย)

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี          รองผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ

งบหน้าสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รวม

ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 (ประจ ำเดือนมกรำคม 2565)

เผยแพร่ โดยวิธี ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
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1 ซ้ืออุปกรณ์ ICT 24,990.00 24,990.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 02 ก.พ. 2022
2 จัดพิมงำนและเอกสำรต่ำงๆ 15,391.00 15,391.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
3 ล้ำงตู้แอร์รถตู้หน้ำหลัง 3,850.00 3,850.00 เจาะจง ร้ำนเอกกำรไฟฟ้ำ ร้ำนเอกกำรไฟฟ้ำ ราคาต ่าสุด 19 ม.ค. 2022
4 ป๊ัมกุญแจ 775.00 775.00 เจาะจง ร้ำนเอก กุญแจ ร้ำนเอก กุญแจ ราคาต ่าสุด 13 ม.ค. 2022
5 ปรับซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศห้อง ICT 3,900.00 3,900.00 เจาะจง นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ ราคาต ่าสุด 18 ม.ค. 2022
6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 7,169.00 7,169.00 เจาะจง หจก.ซีซีทีวี สุรำษฎร์ หจก.ซีซีทีวี สุรำษฎร์ ราคาต ่าสุด 19 ม.ค. 2022
7 เข้ำเล่มเอกสำร 60.00 60.00 เจาะจง ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ราคาต ่าสุด 18 ม.ค. 2022
8 จัดท ำป้ำยไวนิลต้อนรับ ผอ. 2,695.00 2,695.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 18 ม.ค. 2022
9 ป้ำยไวนิล 17,610.00 17,610.00 เจาะจง อำร์ต โปรดักช่ัน อำร์ต โปรดักช่ัน ราคาต ่าสุด 18 ม.ค. 2022
10 ซ่อมรถ นข6411สฎ. 4,550.00 4,550.00 เจาะจง อู่ช่ำงหนุ่ย อู่ช่ำงหนุ่ย ราคาต ่าสุด 19 ม.ค. 2022
11 เดินสำยอินเตอร์เน็ตห้องอุตสำหกรรม 1,2 และ 9,900.00 9,900.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 24 ม.ค. 2022
12 ปรับซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,650.00 3,650.00 เจาะจง นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ นำยนัทธี  ชัยสุวรรณ ราคาต ่าสุด 24 ม.ค. 2022
13 ป้ำยไวนิล 3,530.00 3,530.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 24 ม.ค. 2022
14 ล้ำงอัดฉีด นข6411 สฎ. 260.00 260.00 เจาะจง เพชรคำร์แคร์3 เพชรคำร์แคร์3 ราคาต ่าสุด 24 ม.ค. 2022
15 ถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 1,970.00 1,970.00 เจาะจง ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ร้ำนT.N.K. โอ.เอ.สุรำษฎร์ธำนี ราคาต ่าสุด 25 ม.ค. 2022
16 ผ้ำคลุมเก้ำอ้ี 27,400.00 27,400.00 เจาะจง lalyn decor lalyn decor ราคาต ่าสุด 27 ม.ค. 2022
17 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำย ประจ ำเดือน ธ.ค.2564 1,416.80 1,416.80 เจาะจง ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ราคาต ่าสุด 28 ม.ค. 2022
18 จ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ 128,699.90 128,699.90 เจาะจง บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 31 ม.ค. 2022
19 ผ้ำคลุมโต๊ะ 2,220.00 2,220.00 เจาะจง นำยเอกชัย ชูแขวง นำยเอกชัย ชูแขวง ราคาต ่าสุด 09 ก.พ. 2022
20 ฉำกนิทรรศกำร 57,500.00 57,500.00 เจาะจง อำร์ต โปรดักช่ัน อำร์ต โปรดักช่ัน ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2022
21 ปรับปรุงห้องคณิตศำสตร์ ห้องพัฒนำผู้เรียน และ 99,900.00 99,900.00 เจาะจง นำยจ ำรัส บุญคง นำยจ ำรัส บุญคง ราคาต ่าสุด 22 ก.พ. 2022
22 ผ้ำม่ำน ผ้ำแต่งขอบ ผ้ำปูโต๊ะ พรมปูพ้ืน และแท่น 17,120.00 17,120.00 เจาะจง ร้ำนเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ร้ำนเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ราคาต ่าสุด 21 ก.พ. 2022

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
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23 บอร์ดท ำเนียบ 66,200.00 66,200.00 เจาะจง ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ร้ำนเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 10 มี.ค. 2022
24 กำรบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต์ แบบรวมอะไหล่ 52,430.00 52,430.00 เจาะจง บมจ.โคเน่ บมจ.โคเน่ ราคาต ่าสุด 31 ม.ค. 2023
25 ใช้จัดกิจกรรม 776.00 776.00 เจาะจง นำงสำวอำรยำ สุขอำจ นำงสำวอำรยำ สุขอำจ ราคาต ่าสุด 30 ธ.ค. 2022
26 ใช้ก ำจัดปลวกภำยในอำคำร 960.00 960.00 เจาะจง บจก.น ำชัยเกษตร บจก.น ำชัยเกษตร ราคาต ่าสุด 13 ม.ค. 2022
27 ใช้ในกำรปรับซ่อมภำยใน โรงเรียน 56.00 56.00 เจาะจง บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วำย.(กรุงเทพ) จ ำกัด บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วำย.(กรุงเทพ) จ ำกัด ราคาต ่าสุด 05 ม.ค. 2022
28 เพ่ือด ำเนินงำนตำมกิจกรรม 210.00 210.00 เจาะจง หจก.บุญดี 99 หจก.บุญดี 99 ราคาต ่าสุด 14 ม.ค. 2022
29 ซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน 1,040.00 1,040.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 11 ม.ค. 2022
30 ใช้ในกำรเปล่ียนรีโมท 500.00 500.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 17 ม.ค. 2022
31 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนพัสดุ 220.00 220.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 17 ม.ค. 2022
32 จัดซ้ืออุปกรณ์ 1,040.00 1,040.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 11 ม.ค. 2022
33 ซ้ืออุปกรณ์ 1,040.00 1,040.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 11 ม.ค. 2022
34 ใช้ในกำรเงินและบัญชี 45.00 45.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 06 ม.ค. 2022
35 ใช้ในงำนกำรเงินและบัญชี 90.00 90.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 18 ม.ค. 2022
36 จัดเก็บเอกสำร 3,800.00 3,800.00 เจาะจง ร้ำนโง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) ร้ำนโง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) ราคาต ่าสุด 18 ม.ค. 2022
37 ใช้ในกำรปลูกต้อนไม้ 1,400.00 1,400.00 เจาะจง ฟิวส์กำรเกษตร ฟิวส์กำรเกษตร ราคาต ่าสุด 20 ม.ค. 2022
38 ใช้เปล่ียนเน่ืองจำกของเดิมช ำรุด 3,360.00 3,360.00 เจาะจง หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย ราคาต ่าสุด 21 ม.ค. 2022
39 ใช้ตกแต่ง รร 2,600.00 2,600.00 เจาะจง นำยรัชพล ภู่บำง นำยรัชพล ภู่บำง ราคาต ่าสุด 12 ม.ค. 2022
40 ใช้ตกแต่งสถำนท่ี 200.00 200.00 เจาะจง ร้ำนกิมเอ้งค้ำวัสดุ ร้ำนกิมเอ้งค้ำวัสดุ ราคาต ่าสุด 21 ม.ค. 2022
41 ใช้ดูแลรถตู้ 2,170.00 2,170.00 เจาะจง หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย ราคาต ่าสุด 21 ม.ค. 2022
42 ใช้ในกำรตกแต่งสถำนท่ี 1,380.00 1,380.00 เจาะจง บจก.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์จ ำกัด (มหำชน) บจก.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์จ ำกัด (มหำชน) ราคาต ่าสุด 11 ม.ค. 2022
43 ใช้ในกำรปรับซ่อม โรงเรียน 4,456.55 4,456.55 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 24 ม.ค. 2022
44 ใช้ท ำควำมสะอำดอำคำร 27,531.00 27,531.00 เจาะจง หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย ราคาต ่าสุด 24 ม.ค. 2022
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45 ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 940.00 940.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 24 ม.ค. 2022
46 ใช้ตกแต่งสถำนท่ี 5,400.00 5,400.00 เจาะจง นำยรัชพล ภู่บำง นำยรัชพล ภู่บำง ราคาต ่าสุด 25 ม.ค. 2022
47 ใช้ในกำรปรับซ่อม รร 4,377.37 4,377.37 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 25 ม.ค. 2022
48 ใช้ซ่อม รร 544.00 544.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 26 ม.ค. 2022
49 ใช้เปล่ียนเน่ืองจำกช ำรุด 150.00 150.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 20 ม.ค. 2022
50 ใช้ในส ำนักงำนวิชำกำร 11,346.00 11,346.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 27 ม.ค. 2022
51 ใช้ผลิตสือและเอกสำร 8,800.00 8,800.00 เจาะจง ร้ำนชนเกษมก๊อปป้ี ร้ำนชนเกษมก๊อปป้ี ราคาต ่าสุด 27 ม.ค. 2022
52 ใช้จัดท ำเอกสำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 7,100.00 7,100.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 01 ก.พ. 2022
53 ใช้ในกำรจัดกำรแข่งขัน 19,050.00 19,050.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 01 ก.พ. 2022
54 ใช้ในกำรปรับซ่อมน่ังร้ำน 1,520.00 1,520.00 เจาะจง หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย หจก.ควอลิต้ีซัพพลำย ราคาต ่าสุด 01 ก.พ. 2022
55 ใช้กิจกรรมเลือกต้ังสภำนร 1,944.00 1,944.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 01 ก.พ. 2022
56 ใช้ในกำรปรับซ่อมและใช้ท ำกิจกรรม 840.00 840.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 02 ก.พ. 2022
57 จัดท ำทะเบียนคุม 175.00 175.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 02 ก.พ. 2022
58 จัดท ำแฟ้มกิจกรรม 675.00 675.00 เจาะจง ร้ำนสมอทอง ร้ำนสมอทอง ราคาต ่าสุด 02 ก.พ. 2022
59 ใช้ในกำรตัดต้นไม้ 680.00 680.00 เจาะจง ร้ำนสมบูรณ์สิน ร้ำนสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 02 ก.พ. 2022
60 ใช้ในงำนซ่อม รร 3,971.84 3,971.84 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 02 ก.พ. 2022
61 ใช้ในงำนประชำสัมพันธ์ 880.00 880.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 04 ก.พ. 2022
62 ใช้ด ำเนินงำนนักศึกษำวิชำทหำร 14,300.00 14,300.00 เจาะจง กัลยำ ปลอดปล้อง กัลยำ ปลอดปล้อง ราคาต ่าสุด 09 ก.พ. 2022
63 ควำมสวยงำมและสะดวกในกำรท ำควำมสะอำด 30.00 30.00 เจาะจง ร้ำนชัยเจริญ ร้ำนชัยเจริญ ราคาต ่าสุด 27 ม.ค. 2022
64 ควำมสวยงำมและสะดวกในกำรท ำควำมสะอำด 450.00 450.00 เจาะจง บจก.ดูโฮม บจก.ดูโฮม ราคาต ่าสุด 25 ม.ค. 2022
65 ควำมสวยงำมและสะดวกในกำรท ำควำมสะอำด 750.00 750.00 เจาะจง ร้ำนกิมเอ้งค้ำวัสดุ ร้ำนกิมเอ้งค้ำวัสดุ ราคาต ่าสุด 09 ก.พ. 2022
66 ให้บริกำรครูและบุคลำกรณ์ในโรงเรียน 10,626.44 10,626.44 เจาะจง บจก.สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์ บจก.สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์ ราคาต ่าสุด 03 ก.พ. 2022
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67 ติดไฟห้องกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 1,114.94 1,114.94 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
68 ใช้ในกำรจัดกำรงำนส ำนักงำน 9,070.00 9,070.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
69 ใช้บริกำรตรวจครูและบุคลำกรนักเรียน 63,665.00 63,665.00 เจาะจง สิริสิน เทเลคอม(บจก.) สิริสิน เทเลคอม(บจก.) ราคาต ่าสุด 24 ม.ค. 2022

71 ใช้ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 92,000.00 92,000.00 เจาะจง บจก.เฟอร์แฟคตอร่ี บจก.เฟอร์แฟคตอร่ี ราคาต ่าสุด 12 ก.พ. 2022

72 จัดซ้ืออุปกรณ์ 9,892.00 9,892.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2022
73 ซ้ืออุปกรณ์ 9,892.00 9,892.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2022
74 ซ้ืออุปกรณ์พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 1,503.00 1,503.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2022
75 ให้บริกำรครูและบุคลำกร 2,862.25 2,862.25 เจาะจง บจก.โตโยต้ำสุรำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำยโต บจก.โตโยต้ำสุรำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำยโต ราคาต ่าสุด 22 ก.พ. 2022
76 น ำไปใช้ในระบบบริหำรงำน 520.00 520.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 14 มี.ค. 2022
77 ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 13,160.00 13,160.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) ราคาต ่าสุด 17 มี.ค. 2022
78 ให้บริกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียน 6,955.00 6,955.00 เจาะจง ธีรศิลป์ ท ำเบำะ-พี.วี.ซี. ธีรศิลป์ ท ำเบำะ-พี.วี.ซี. ราคาต ่าสุด 22 เม.ย. 2022

รวม 964,210.09 964,210.09



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนโครงกำร รวมวงเงินงบประมำณ รวมรำคำกลำง รวมรำคำพิจำรณำคัดเลือก วงเงินต่ ำหรือสูงกว่ำรำคำกลำง

1 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดเชิญชวนท่ัวไป

 - วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)

 - วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

- วิธีสอบรำคำ

2 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก

3 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 148 1706669.38 1706669.38 1706669.38 เท่ำกับรำคำกลำง

148 1706669.38 1706669.38 1706669.38

        ⃣

        ⃣ ไม่ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 เผยแพร่ เหตุเพรำะ......................................................................

ลงช่ือ ลงช่ือ ลงช่ือ

(นำยทวีวัฒน์ สุขแก้ว) (นายไพศาล ขนีมาส)                              (นำงเพียงแข ชิตจุ้ย)

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี          รองผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ

งบหน้าสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รวม

ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 (ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565)

เผยแพร่ โดยวิธี ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
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1 ให้บริการครูและบุคลากร 31,500.00 31,500.00 เจาะจง นายนัทธี  ชัยสุวรรณ นายนัทธี  ชัยสุวรรณ ราคาต ่าสุด 17 ก.พ. 2022
2 ตู้ และโต๊ะ 16,000.00 16,000.00 เจาะจง ร้านโง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) ร้านโง่วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์(2001) ราคาต ่าสุด 24 ก.พ. 2022
3 คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปร้ิน 136,900.00 136,900.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 28 ก.พ. 2022
4 โต๊ะ และเก้าอ้ีอัลลอยด์ 36,800.00 36,800.00 เจาะจง มานิตย์ อัลลอยด์ มานิตย์ อัลลอยด์ ราคาต ่าสุด 02 มี.ค. 2022
5 จัดซ้ือวิทยุสือสาร 12,600.00 12,600.00 เจาะจง บจกธนกฤต คอมมูนิเคช่ัน 2525 บจกธนกฤต คอมมูนิเคช่ัน 2525 ราคาต ่าสุด 14 มี.ค. 2022
6 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ธ.ค.2565 716.76 716.76 เจาะจง บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด(2544) บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด(2544) ราคาต ่าสุด 03 ก.พ. 2022
7 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฎิบัติราชการ 50.00 50.00 เจาะจง ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 03 ก.พ. 2022
8 ป้ายรับสมัครนักเรียน 5,940.00 5,940.00 เจาะจง ร้านพระแสงโฆษณา ร้านพระแสงโฆษณา ราคาต ่าสุด 04 ก.พ. 2022
9 ล้างอัดฉีด รถ นข5245 สฎ.,2400สฎ.และ 1719 780.00 780.00 เจาะจง เพชรคาร์แคร์3 เพชรคาร์แคร์3 ราคาต ่าสุด 04 ก.พ. 2022
10 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฎิบัติราชการ 50.00 50.00 เจาะจง ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 07 ก.พ. 2022
11 ทาสีป้ายหน้าโรงเรียน,ร้ัวเหล็กและปูนหน้า 11,235.00 11,235.00 เจาะจง นายส าเนียง เพ็ชรทอง นายส าเนียง เพ็ชรทอง ราคาต ่าสุด 11 ก.พ. 2022
12 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,400.00 1,400.00 เจาะจง ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 11 ก.พ. 2022
13 ตรายาง 2,400.00 2,400.00 เจาะจง ร้านสุวพรหม ร้านสุวพรหม ราคาต ่าสุด 11 ก.พ. 2022
14 ติดต้ังสายสัญญาณ UTP cat 6 outdoor 4,900.00 4,900.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 11 ก.พ. 2022
15 ถ่ายเอกสาและเข้าเล่ม O-NET 22,460.00 22,460.00 เจาะจง ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2022
16 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,162.38 2,162.38 เจาะจง ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022
17 ปรับซ่อมรถตู้ นข6411สฎ. 25,950.00 25,950.00 เจาะจง ปรีชาการช่าง ปรีชาการช่าง ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2022
18 ปรับซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 19,000.00 19,000.00 เจาะจง นายนัทธี  ชัยสุวรรณ นายนัทธี  ชัยสุวรรณ ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022
19 ป้ายไวนิล และป้ายนิทรรศการ 2,100.00 2,100.00 เจาะจง อาร์ต โปรดักช่ัน อาร์ต โปรดักช่ัน ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022
20 ติดต้ังสายLAN CAT6 IN DOOR 2,900.00 2,900.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 21 ก.พ. 2022
21 ทาสีร้ัวเหล็กอัลลอย 30,388.00 30,388.00 เจาะจง นายส าเนียง เพ็ชรทอง นายส าเนียง เพ็ชรทอง ราคาต ่าสุด 28 ก.พ. 2022
22 ตรวจเช็ค และซ่อมบ ารุงรถตู้ นข 6411 สฎ. 3,168.27 3,168.27 เจาะจง บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่ายโต บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่ายโต ราคาต ่าสุด 23 ก.พ. 2022

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565
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23 ปรับซ่อมประตูกระจก 3,600.00 3,600.00 เจาะจง วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 01 มี.ค. 2022
24 โน๊ตเพลง และซ่อมเคร่ืองดนตรี 32,000.00 32,000.00 เจาะจง บ้านดนตรีคีตกร บ้านดนตรีคีตกร ราคาต ่าสุด 04 มี.ค. 2022
25 ปรับปรุงและปรับซ่อมท่อท่ีอุดตัน 9,500.00 9,500.00 เจาะจง ท่อตัน ท่อตัน ราคาต ่าสุด 04 มี.ค. 2022
26 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 1,916.64 1,916.64 เจาะจง ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ราคาต ่าสุด 07 มี.ค. 2022
27 จ้างครูชาวต่างประเทศ ประจ าเดือน ก.พ.2565 125,635.63 125,635.63 เจาะจง บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 28 ก.พ. 2022
28 ก่ออิฐเผาชนิดต้นล้อมรอบต้นไม้ 51,040.00 51,040.00 เจาะจง ร้านโสภณ ณ นคร ร้านโสภณ ณ นคร ราคาต ่าสุด 14 มี.ค. 2022
29 ผ้าคลุมโต๊ะ 117,000.00 117,000.00 เจาะจง ร้านสุนีย์  กิติพรรณพร ร้านสุนีย์  กิติพรรณพร ราคาต ่าสุด 15 มี.ค. 2022
30 หลังคาหน้าอาคารไมตรี 28,650.00 28,650.00 เจาะจง ร้านโสภณ ณ นคร ร้านโสภณ ณ นคร ราคาต ่าสุด 16 มี.ค. 2022
31 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร 3,840.00 3,840.00 เจาะจง ร้านชนเกษมก๊อปป้ี ร้านชนเกษมก๊อปป้ี ราคาต ่าสุด 18 มี.ค. 2022
32 ซ่อมตู้เย็น 2,500.00 2,500.00 เจาะจง นายเอกชัย เมืองหอม นายเอกชัย เมืองหอม ราคาต ่าสุด 11 มี.ค. 2022
33 จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ 64,499.97 64,499.97 เจาะจง บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 15 มี.ค. 2022
34 บริการครูและบุคลากรส าเนาเอกสารราชการ 2,376.22 2,376.22 เจาะจง ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ร้านท๊อป เซอร์วิส โอ เอ ราคาต ่าสุด 31 มี.ค. 2022
35 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 4,633.00 4,633.00 เจาะจง ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 08 เม.ย. 2022
36 ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 211,800.00 211,800.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 08 เม.ย. 2022
37 ป้ายนวัตกรรมทูบีบัมเบอร์วัน 800.00 800.00 เจาะจง ร้านโมทย์-เขียนป้าย ร้านโมทย์-เขียนป้าย ราคาต ่าสุด 12 เม.ย. 2022
38 สต๊ิกเกอร์ และป้าย 3,580.00 3,580.00 เจาะจง หจก.เอ พี พร้ินต้ิง แอนด์ กราฟฟิค หจก.เอ พี พร้ินต้ิง แอนด์ กราฟฟิค ราคาต ่าสุด 05 เม.ย. 2022
39 ซักผ้าปูโต๊ะห้องเฟ่ืองนภา 1,860.00 1,860.00 เจาะจง นางมณีรัตน์ มูสิกาเกิด นางมณีรัตน์ มูสิกาเกิด ราคาต ่าสุด 17 มี.ค. 2022
40 ท่ีพักพนักงานขับรถ 70,000.00 70,000.00 เจาะจง ร้านโสภณ ณ นคร ร้านโสภณ ณ นคร ราคาต ่าสุด 18 เม.ย. 2022
41 จัดท าเอกสารรายงาน 2,000.00 2,000.00 เจาะจง ร้านก๊อปป้ี คอนเนอร์ ร้านก๊อปป้ี คอนเนอร์ ราคาต ่าสุด 12 เม.ย. 2022
42 เอกสารนวัตกรรมและองค์ความรู้ และ เอกสาร 11,200.00 11,200.00 เจาะจง ร้านเอ ดี กรุ๊ป ร้านเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 12 เม.ย. 2022
43 ป้านวัตกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 1,420.00 1,420.00 เจาะจง นายเอกชัย ชูแขวง นายเอกชัย ชูแขวง ราคาต ่าสุด 12 เม.ย. 2022
44 เล่มเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 11,500.00 11,500.00 เจาะจง ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 12 เม.ย. 2022
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45 ตรวจสภาพรถ 19,641.99 19,641.99 เจาะจง บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่ายโต บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่ายโต ราคาต ่าสุด 21 เม.ย. 2022
46 ทาสีซุ้มและม้าน่ัง 20,000.00 20,000.00 เจาะจง นายวุฒิชัย   อักษรพิทักษ์ นายวุฒิชัย   อักษรพิทักษ์ ราคาต ่าสุด 05 พ.ค. 2022
47 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 108.00 108.00 เจาะจง ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 12 พ.ค. 2022
48 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 1,704.00 1,704.00 เจาะจง ร้านชนเกษมก๊อปป้ี ร้านชนเกษมก๊อปป้ี ราคาต ่าสุด 12 พ.ค. 2022
49 ค่าเข้าเล่ม 60.00 60.00 เจาะจง ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ร้านT.N.K. โอ.เอ.สุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 12 พ.ค. 2022
50 แผนปฎิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2565 รร.สุ 4,650.00 4,650.00 เจาะจง ร้านชนเกษมก๊อปป้ี ร้านชนเกษมก๊อปป้ี ราคาต ่าสุด 12 พ.ค. 2022
51 ป้ายช่ือต้ังโต๊ะ 3,960.00 3,960.00 เจาะจง ร้านทวีศิลป์ ดีไซน์ ร้านทวีศิลป์ ดีไซน์ ราคาต ่าสุด 18 พ.ค. 2022
52 บอร์ดบุคลากร และสติกเกอร์ 5,000.00 5,000.00 เจาะจง ร้านเอ ดี กรุ๊ป ร้านเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 17 พ.ค. 2022
53 ป้ายช่ือต้ังโต๊ะ 2,400.00 2,400.00 เจาะจง อาร์ต โปรดักช่ัน อาร์ต โปรดักช่ัน ราคาต ่าสุด 02 มิ.ย. 2022
54 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 855.36 855.36 เจาะจง บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด(2544) บริษัทสุราษฎร์พิมพ์ดีด(2544) ราคาต ่าสุด 31 พ.ค. 2022
55 ปูกระเบ้ือง 69,588.52 69,588.52 เจาะจง หจก.ศิลปกรณ์ คอนสตรัคช่ัน 2022 หจก.ศิลปกรณ์ คอนสตรัคช่ัน 2022 ราคาต ่าสุด 08 ส.ค. 2022
56 ให้บริการครูและบุคลากร 2,900.00 2,900.00 เจาะจง สุราษฎร์สุขภัณฑ์เทรดด้ิง บจก สุราษฎร์สุขภัณฑ์เทรดด้ิง บจก ราคาต ่าสุด 03 ก.พ. 2022
57 เพ่ือใช้ในการปปรับซ่อมใน โรงเรียน 300.00 300.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 03 ก.พ. 2022
58 ใช้ในการปรับซ่อม โรงเรียน 535.00 535.00 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 03 ก.พ. 2022
59 จัดซ้ือชุดแจกกันเชิงเทียนบริเวณจุดสักการะ 10,500.00 10,500.00 เจาะจง ร้านนัดพบสังฆภัณฑ์ ร้านนัดพบสังฆภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 09 ก.พ. 2022
60 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 150.00 150.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
61 ใช้ในการปรับซ่อมในโรงเรียน 2,010.00 2,010.00 เจาะจง ร้านสมบูรณ์สิน ร้านสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
62 จัดกิจกรรมค่ายคณิต 972.00 972.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 09 ก.พ. 2022
63 ให้บริการครูและบุคลากร 560.00 560.00 เจาะจง หจก.สุราษฎร์การประปา หจก.สุราษฎร์การประปา ราคาต ่าสุด 03 ก.พ. 2022
64 จัดซ้ือสายแปลง 580.00 580.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
65 ใช้ในห้องเรียน 17,400.00 17,400.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
66 ส่งเสริมและป้องกันสถานการโควิด 6,420.00 6,420.00 เจาะจง หจก.บุญดี 99 หจก.บุญดี 99 ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

67 ซ้ืออุปกรณ์ 9,892.00 9,892.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
68 จัดท าบอร์ด 2,900.00 2,900.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022
69 ใช้ในงานการเงินละบัญชี 4,440.00 4,440.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022

71 ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 367.00 367.00 เจาะจง บมจ.บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 09 ก.พ. 2022

72 ใช้ในการเรียนการสอน 1,005.00 1,005.00 เจาะจง หจก.ส.ดาวเทียว หจก.ส.ดาวเทียว ราคาต ่าสุด 10 ก.พ. 2022

73 ปรับปรุงห้องน้ าใน โรงเรียน 370.00 370.00 เจาะจง หจก.นิดค้าวัสดุ หจก.นิดค้าวัสดุ ราคาต ่าสุด 11 ก.พ. 2022

74 ใช้ในงานกิจกรรมหน้าเสาธง 4,750.00 4,750.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2022

75 จัดซ้ือต่อสายแปลงโฟรเจ็กแตอร์ 5,800.00 5,800.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2022

76 ใช้ในการประชุมจัดท าแผนปฎิบัติราชการ 3,750.00 3,750.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 17 ก.พ. 2022

77 ใช้ในการด าเนินงานวิจัย 1,850.00 1,850.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด
15 ก.พ. 2022

78 ใช้ในส านักงาน 960.00 960.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022

79 ใช้ในการจัดท าแผนปฎิบัติการ 2,726.00 2,726.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022

80 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,250.00 2,250.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022

81 ศึกษาดูงาน 195.00 195.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022

82 ให้บริการครูและบุคลากร 120.00 120.00 เจาะจง ร้านเอกการไฟฟ้า ร้านเอกการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022

83 จัดกิจกรรมเชิดชูเกีตรติ 70.00 70.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด
15 ก.พ. 2022
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

84 ชุดข้อสอบ 21,280.00 21,280.00 เจาะจง บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน ราคาต ่าสุด 17 ก.พ. 2022

85 จัดซ้ือแฟ้มเอกสาร 4,440.00 4,440.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด
15 ก.พ. 2022

86 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 1,895.00 1,895.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022

87 ใช้ในการปรับซ่อมอ่างล้างหน้า 675.00 675.00 เจาะจง ร้านสมบูรณ์สิน ร้านสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022

88 วัสดุท าความสะอาดภายในโรงเรียน 25,090.00 25,090.00 เจาะจง หจก.ควอลิต้ีซัพพลาย หจก.ควอลิต้ีซัพพลาย ราคาต ่าสุด 17 ก.พ. 2022

89 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุ 9,999.00 9,999.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 18 ก.พ. 2022

90 เข้าร่วมแข่งขันกิฬาบาสเก็ตบอล 3,486.00 3,486.00 เจาะจง ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ราคาต ่าสุด 16 ก.พ. 2022

91 ใช้ในการจัดกิจกรรมสัญจร 140.00 140.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด
22 ก.พ. 2022

92 ใช้ในการปฎิบัติงาน 2,274.00 2,274.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 24 ก.พ. 2022

93 พวงมาลา 2,000.00 2,000.00 เจาะจง ร้านขวัญดาวฟลาวเวอร์ ร้านขวัญดาวฟลาวเวอร์ ราคาต ่าสุด 28 ก.พ. 2022

94 ฉีดฆ่าเช้ือ 2,746.00 2,746.00 เจาะจง บจก.ดูโฮม บจก.ดูโฮม ราคาต ่าสุด 14 ก.พ. 2022

95 ใช้ในการติดต้ังระบบไฟฟ้า 70.00 70.00 เจาะจง ร้านบุญเสริมสร้าง ร้านบุญเสริมสร้าง ราคาต ่าสุด 17 ก.พ. 2022

96 ใช้ในการติดต้ังระบบไฟฟ้า 1,355.00 1,355.00 เจาะจง ร้านสมบูรณ์สิน ร้านสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 17 ก.พ. 2022

97 ใช้ในการติดต้ังระบบไฟฟ้า 2,950.00 2,950.00 เจาะจง
บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่

บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่
ราคาต ่าสุด

17 ก.พ. 2022

98 ใช้ในการติดต้ังระบบไฟฟ้า 3,632.65 3,632.65 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 24 ก.พ. 2022
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

99 ใช้ในการจัดกิจกรรม 4,864.00 4,864.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) หจก.พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด
28 ก.พ. 2022

100 วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 480.00 480.00 เจาะจง ว.เคร่ืองประดับ (ส านักงานใหญ่) ว.เคร่ืองประดับ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 08 ก.พ. 2022

101 วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 515.00 515.00 เจาะจง บมจ.บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.บ๊ิกซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 08 ก.พ. 2022

102 วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 630.00 630.00 เจาะจง หจก.ขวัญเรือน หจก.ขวัญเรือน ราคาต ่าสุด 08 ก.พ. 2022

103 ปรับซ่อมในโรงเรียน 1,909.95 1,909.95 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 01 มี.ค. 2022

104 ความสว่างและสวยงาม 3,416.00 3,416.00 เจาะจง บจก.ดูโฮม บจก.ดูโฮม ราคาต ่าสุด 22 ก.พ. 2022

105 ใช้ในการท าความสะอาดภายใน รร 23,660.00                23,660.00               เจาะจง หจก.ควอลิต้ีซัพพลาย หจก.ควอลิต้ีซัพพลาย ราคาต ่าสุด 01 มี.ค. 2022

106 ชุดเร่ืองนอนห้องเวรยาม 2,470.00                 2,470.00                 เจาะจง หจก.ควอลิต้ีซัพพลาย หจก.ควอลิต้ีซัพพลาย ราคาต ่าสุด 03 มี.ค. 2022

107 ใช้จัดซ้ืออุปกรณ์  kickoff 450.00                    450.00                   เจาะจง ร้านชะลอมบ้านไร่สุขขุม ร้านชะลอมบ้านไร่สุขขุม ราคาต ่าสุด 08 มี.ค. 2022

108 จัดซ้ืออุปกรณ์ kick off 1,731.00                 1,731.00                 เจาะจง บจก.ดูโฮม บจก.ดูโฮม ราคาต ่าสุด 04 มี.ค. 2022

109 ใช้ในการจัดกิจกรรม 4,200.00                 4,200.00                 เจาะจง ร้านห้างชนะชัยค้าผ้า ร้านห้างชนะชัยค้าผ้า ราคาต ่าสุด 04 มี.ค. 2022

110 ใช้ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 2,280.00                 2,280.00                 เจาะจง ร้านรวมชัย ร้านรวมชัย ราคาต ่าสุด 08 มี.ค. 2022

111 ใช้ในการจัดกิจกรรม 3,480.00                 3,480.00                 เจาะจง ร้านห้างชนะชัยค้าผ้า ร้านห้างชนะชัยค้าผ้า ราคาต ่าสุด 10 มี.ค. 2022

112 ใช้ซ้ืออุปกรณ์ในกิจกรรม 10,300.00                10,300.00               เจาะจง หจก.ควอลิต้ีซัพพลาย หจก.ควอลิต้ีซัพพลาย ราคาต ่าสุด 10 มี.ค. 2022

113 ให้บริการครู และบุคลากร 9,064.16                 9,064.16                 เจาะจง บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ ราคาต ่าสุด 02 มี.ค. 2022

114 ประกวดวงโย 5,250.00                 5,250.00                 เจาะจง ร้านบ้านดนตรี"คีตกร" ร้านบ้านดนตรี"คีตกร" ราคาต ่าสุด 23 ก.พ. 2022

115 ซ้ือของรางวัล 2,028.00                 2,028.00                 เจาะจง บจก.สปิริต ออฟ เดอะเวิลด์ บจก.สปิริต ออฟ เดอะเวิลด์ ราคาต ่าสุด 18 มี.ค. 2022
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

116 ใช้ในการจัดกิจกรรม 1,960.00                 1,960.00                 เจาะจง ร้านช.ช้างเทเลคอม ร้านช.ช้างเทเลคอม ราคาต ่าสุด 13 มี.ค. 2022

117 ซ้ือของรางวัล 2,000.00                 2,000.00                 เจาะจง ร้านน้องยอดตุ๊กตา ร้านน้องยอดตุ๊กตา ราคาต ่าสุด 03 มี.ค. 2022

118 ใช้ในการเข้าค่ายภาคสนาม 900.00                    900.00                   เจาะจง ร้านอุปกรณ์เดินป่า ร้านอุปกรณ์เดินป่า ราคาต ่าสุด 18 มี.ค. 2022

119 ใช้ในกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 10,990.00                10,990.00               เจาะจง บจก.สิริสินกรุ๊ป บจก.สิริสินกรุ๊ป ราคาต ่าสุด 08 มี.ค. 2022

120 ใช้พัฒนาศักยภาพนักเรียน 20,000.00                20,000.00               เจาะจง นางวรรณา พลายชุม นางวรรณา พลายชุม ราคาต ่าสุด 23 มี.ค. 2022

121 ใช้ในการจัดกิจกรรมนักเขียนสัญจร 18,741.00                18,741.00               เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 23 มี.ค. 2022

122 ใช้ในการจัดกิจกรรม 2,160.00                 2,160.00                 เจาะจง ร้านห้างชนะชัยค้าผ้า ร้านห้างชนะชัยค้าผ้า ราคาต ่าสุด 05 มี.ค. 2022

123 ใช้ผลิตสือและเอกสาร 10,756.00                10,756.00               เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 28 มี.ค. 2022

124 ปรับปรุงสวนภูมิรักษ์ 22,415.00                22,415.00               เจาะจง ร้านฐานัชญา  เช่ียวสกุล ร้านฐานัชญา  เช่ียวสกุล ราคาต ่าสุด 28 มี.ค. 2022

125 ใช้ในส านักงาน 5,265.00                 5,265.00                 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยการค้า (ส านักงานใหญ่) หจก.พงษ์ไชยการค้า (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 01 มี.ค. 2022

126 ปรับปรุงสวนภูมิลักษณ์ 700.00                    700.00                   เจาะจง โรงงานอ่างณัฐกิตต์ิ โรงงานอ่างณัฐกิตต์ิ ราคาต ่าสุด 29 มี.ค. 2022

127 ปรับปรุงสวนภูมิรักษณ์ 1,500.00                 1,500.00                 เจาะจง นายรัตถยุทธ บุญชูช่วย นายรัตถยุทธ บุญชูช่วย ราคาต ่าสุด 30 มี.ค. 2022

128 ปรับปรุงสวนภิูมิรักษ์ 1,500.00                 1,500.00                 เจาะจง ร้านกันเองพันธ์ไม้ ร้านกันเองพันธ์ไม้ ราคาต ่าสุด 03 มี.ค. 2022

129 ปรับปรุงสวนภูมิรักษ์ 6,000.00                 6,000.00                 เจาะจง ฟิวส์การเกษตร ฟิวส์การเกษตร ราคาต ่าสุด 01 เม.ย. 2022

130 ปรับปรุงสวนภูมิรักษ์ 1,800.00                 1,800.00                 เจาะจง นายไพฑูรย์ ชัยเป้น นายไพฑูรย์ ชัยเป้น ราคาต ่าสุด 01 เม.ย. 2022

131 จัดซ้ืออุปกรณ์กิจกรรม 640.00                    640.00                   เจาะจง บจก.ไดอะร่ีบ๊อกซ์ บจก.ไดอะร่ีบ๊อกซ์ ราคาต ่าสุด 01 มี.ค. 2022

132 จัดซ้ืออุปกรณ์กิจกรรมของภาษา 790.00                    790.00                   เจาะจง บมจ.โรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี บมจ.โรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 15 มี.ค. 2022
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

133 จัดซ้ืออุปกรณ์กิจกรรมคลิกนิก 2,024.00                 2,024.00                 เจาะจง บจก.ซิงไท เทรดด้ิง บจก.ซิงไท เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 30 มี.ค. 2022

134 จัดซ้ืออุปกรณ์กิจกรรมคลินิก 1,700.00                 1,700.00                 เจาะจง ร้านสุราษฎร์ธานีเคร่ืองหมาย ร้านสุราษฎร์ธานีเคร่ืองหมาย ราคาต ่าสุด 30 มี.ค. 2022

135 จัดซ้ืออุปกรณื กิจกรรม 1,109.00                 1,109.00                 เจาะจง บจก ออฟฟิศเมท(ไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี บจก ออฟฟิศเมท(ไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 05 เม.ย. 2022

136 จัดซ้ืออุปกรณ์กิจกรรม 1,236.00                 1,236.00                 เจาะจง บจก.บีทูเอส บจก.บีทูเอส ราคาต ่าสุด 15 มี.ค. 2022

137 จัดกิจกรรมอบรมครู 7,980.00                 7,980.00                 เจาะจง บจก.คอม เซเว่น บจก.คอม เซเว่น ราคาต ่าสุด 30 มี.ค. 2022

138 จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1,210.00                 1,210.00                 เจาะจง หจก.อักษรทอง (ตงฮ้ัว) หจก.อักษรทอง (ตงฮ้ัว) ราคาต ่าสุด 31 มี.ค. 2022

139 จัดกิจกรรมอบรมครู 1,402.00                 1,402.00                 เจาะจง บจก ออฟฟิศเมท(ไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี บจก ออฟฟิศเมท(ไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี ราคาต ่าสุด 15 มี.ค. 2022

140 จัดกิจกรรมอบรมครู 3,000.00                 3,000.00                 เจาะจง ร้านสาธิตวิทยุ ร้านสาธิตวิทยุ ราคาต ่าสุด 30 มี.ค. 2022

141 จัดกิจกรรมอบรมครู 1,880.00                 1,880.00                 เจาะจง บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม (Advice) บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม (Advice) ราคาต ่าสุด 15 มี.ค. 2022

142 จัดกิจกรรมอบรมครู 405.00                    405.00                   เจาะจง ร้านเจ.อาร์ช๊อป ร้านเจ.อาร์ช๊อป ราคาต ่าสุด 31 มี.ค. 2022

143 จัดกิจกรรมอบรมครู 1,150.00                 1,150.00                 เจาะจง บจก.คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต์ รีเทล บจก.คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต์ รีเทล ราคาต ่าสุด 30 มี.ค. 2022

144 ชุดนักเรียนน าเสนอพร้อมรองเท้า 3,000.00                 3,000.00                 เจาะจง นางสาวชวนพิศ กันณรงค์ นางสาวชวนพิศ กันณรงค์ ราคาต ่าสุด 11 เม.ย. 2022

145 ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14,532.69                14,532.69               เจาะจง บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ บจก.สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ ราคาต ่าสุด 05 เม.ย. 2022

146 ให้บริการครูและบุคลากรในโรงเรียน 1,938.56                 1,938.56                 เจาะจง บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม บจก.เพชรทักษิณ ปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด 02 พ.ค. 2022

147 ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 7,392.63                 7,392.63                 เจาะจง บจก.รติอัศวิน เทรดด้ิง บจก.รติอัศวิน เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 19 พ.ค. 2022

148 ใช้ในการปฎิบัติงานกับ นร และบุคลากร 3,340.00                 3,340.00                 เจาะจง หจก.บุญดี 99 หจก.บุญดี 99 ราคาต ่าสุด 10 ส.ค. 2022

รวม 1,706,669.38 1,706,669.38



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนโครงกำร รวมวงเงินงบประมำณ รวมรำคำกลำง รวมรำคำพิจำรณำคัดเลือก วงเงินต่ ำหรือสูงกว่ำรำคำกลำง

1 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกวดเชิญชวนท่ัวไป

 - วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)

 - วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

- วิธีสอบรำคำ

2 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก

3 จัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 28 491733.85 491733.85 491733.85 เท่ำกับรำคำกลำง

28 491733.85 491733.85 491733.85

        ⃣

        ⃣ ไม่ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 เผยแพร่ เหตุเพรำะ......................................................................

ลงช่ือ ลงช่ือ ลงช่ือ

(นำยทวีวัฒน์ สุขแก้ว) (นายไพศาล ขนีมาส)                              (นำงเพียงแข ชิตจุ้ย)

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี          รองผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ

งบหน้าสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รวม

ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมแบบ สขร.1 (ประจ ำเดือน มีนำคม 2565)

เผยแพร่ โดยวิธี ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
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1 ใช้ในการสอบเข้าคัดเลือก 4,000.00 4,000.00 เจาะจง ลักษณ์ วัสดุภัณฑ์ ลักษณ์ วัสดุภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 05 มี.ค. 2022
2 ป้ายไวนิล 14,500.00 14,500.00 เจาะจง ร้านพระแสงโฆษณา ร้านพระแสงโฆษณา ราคาต ่าสุด 07 มี.ค. 2022
3 บอร์ดนิทรรศการ 21,420.00 21,420.00 เจาะจง ร้านเอ ดี กรุ๊ป ร้านเอ ดี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 10 มี.ค. 2022
4 ป้ายไวนิล 14,500.00 14,500.00 เจาะจง ร้าน88 ไวนิล ร้าน88 ไวนิล ราคาต ่าสุด 10 มี.ค. 2022
5 เปล่ียนกระจกรางหนีบ 1,600.00 1,600.00 เจาะจง วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม วีรยุทธกระจกอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 16 มี.ค. 2022
6 เช่าป้าย LED ประชาสัมพันธ์ 40,000.00 40,000.00 เจาะจง สุราษฎร์ แอล อี ดี สุราษฎร์ แอล อี ดี ราคาต ่าสุด 07 มี.ค. 2022
7 ฉากเวที และป้ายทางข้ึนหอประชุม 32,234.00 32,234.00 เจาะจง พนมท าเบาะ พนมท าเบาะ ราคาต ่าสุด 07 มี.ค. 2022
8 ผ้าสเกิร์ตคลุมโต๊ะในห้องประชุมศรีสมร 128,400.00 128,400.00 เจาะจง ร้านเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ร้านเอกภพเอ็นเทอไพรซ์ ราคาต ่าสุด 30 มี.ค. 2022
9 บ้ิวอินตู้วางเอกสารและเคาเตอร์ซิงค์ล้างอุปกรณ์ 90,900.00 90,900.00 เจาะจง นายสรราม ชุมมี นายสรราม ชุมมี ราคาต ่าสุด 18 พ.ค. 2022
10 ความสว่างและสวยงาม 107.03 107.03 เจาะจง ร้านตรีเพชร ร้านตรีเพชร ราคาต ่าสุด 22 ก.พ. 2022
11 ใช้ในการปรับซ่อม โรงเรียน 616.32 616.32 เจาะจง บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม บจก.แสงทักษิณวิศวกรรม ราคาต ่าสุด 05 มี.ค. 2022
12 ใช้ในการจัดกิจกรรม 3,120.00 3,120.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 08 มี.ค. 2022
13 ปรับซ่อมน้ าพุหน้าเสาธง 7,350.00 7,350.00 เจาะจง ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์ ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 01 มี.ค. 2022
14 ปรับปรุงน้ าพุฐานเสาธง 24,555.00 24,555.00 เจาะจง บจก.ดูโฮม บจก.ดูโฮม ราคาต ่าสุด 11 มี.ค. 2022
15 ใช้ในการปรับซ่อมโรงเรียน 925.00 925.00 เจาะจง ร้านสมบูรณ์สิน ร้านสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 16 มี.ค. 2022
16 ใช้ในการปรับซ่อมน้ าพุ 2,930.00 2,930.00 เจาะจง ร้านสมบูรณ์สิน ร้านสมบูรณ์สิน ราคาต ่าสุด 17 มี.ค. 2022
17 ใช้ในการจัดท าแผนปฎิบัติการ 1,305.00 1,305.00 เจาะจง ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ราคาต ่าสุด 21 มี.ค. 2022
18 จัดท าเอกสารและพิมพ์งาน 2,200.00 2,200.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 15 มี.ค. 2022
19 จัดท าเอกสารพิมพ์งานภายใน 1,650.00 1,650.00 เจาะจง หจก.พงษ์ไชยการค้า (ส านักงานใหญ่) หจก.พงษ์ไชยการค้า (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 21 มี.ค. 2022
20 ปรับปรุงปและจัดเก็บเอกสาร 10,260.00 10,260.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 22 มี.ค. 2022
21 จัดท าเอกสารและพิมงานภายในฝ่าย 10,728.00 10,728.00 เจาะจง ร้านสมอทอง ร้านสมอทอง ราคาต ่าสุด 22 มี.ค. 2022
22 กรอบไม้พร้อมขาต้ัง กิจกรรม kick off 9,000.00 9,000.00 เจาะจง หจก.อ านวยภัณฑ์ วู้ดเทค หจก.อ านวยภัณฑ์ วู้ดเทค ราคาต ่าสุด 09 มี.ค. 2022
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ปีงบประมาณ 2565   วันท่ีเร่ิมต้น 1 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565

23 ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก 19,170.00 19,170.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 24 มี.ค. 2022
24 ใช้ในการสอบคัดเลือก 9,953.50 9,953.50 เจาะจง บจก.ซีเอ็ดยูเคช่ัน (ส านักงานใหญ่) บจก.ซีเอ็ดยูเคช่ัน (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 24 มี.ค. 2022
25 ใช้รับ นร ม.1 ม.4 16,220.00 16,220.00 เจาะจง ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ราคาต ่าสุด 25 มี.ค. 2022
26 ใช้ในการสอบคัเดลือก ม1 ม4 14,550.00 14,550.00 เจาะจง ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ต ารับยา(ท่าทองใหม่) ราคาต ่าสุด 06 มี.ค. 2022
27 จัดท าเอกสาร 8,040.00 8,040.00 เจาะจง บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) บจก.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 17 มี.ค. 2022
28 จัดท าเอกสารนร 1,500.00 1,500.00 เจาะจง ร้านสุวพรหม ร้านสุวพรหม ราคาต ่าสุด 30 มี.ค. 2022

รวม 491,733.85 491,733.85


