






แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 45,000.00              45,000.00             เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์ฯ นายสมโภชน์ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  13/2562  ลว. 1 ก.พ.2562

45,000.00 45,000.00

2 ค่าจ้างกัน้ผนังอลูมิเนียมฯ 23,000.00              23,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอินเทรนด์ ร้านอินเทรนด์ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  14/2562  ลว. 6 ก.พ.2562

20,000.00 20,000.00

3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 250,452.00            250,452.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแค๊ชก๊อปปี้ ร้านแค๊บก๊อปปี้ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  15/2562  ลว. 7 ก.พ.2562

250,452.00 250,452.00

4 ค่าซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา 671,100.00            671,100.00           e-bidding หจก.พี เอ็ม เฟอร์-เทค หจก.พี เอ็ม เฟอร์-เทค คุณสมบัติถูกต้อง ส.ซ.  2/2562  ลว. 13 ก.พ.2562

กลุ่ม 2 429,000.00 429,000.00 ราคาต ่าสุด

5 ค่าจ้างจัดท่าป้าย 6,000.00                6,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน เน็ต เน็ตแอนด์ฯ ร้าน เน็ต เน็ตแอนด์ฯ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ. 16/2562 ลว. 14 ก.พ.2562

6,000.00 6,000.00

6 ค่าจ้างจัดท่าสมุดเล่มเล็ก 17,120.00              17,120.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ป่าตองอ๊อฟเซทฯ บจก.ป่าตองอ๊อฟเซทฯ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ. 17/2562 ลว. 18 ก.พ.2562

17,120.00 17,120.00

7 ค่าจ้างก่อสร้างท่าประตูร้ัว 411,700.00            411,700.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ใจ ใจสมัคร น.ส.พิมพ์ใจ ใจสมัคร คุณสมบัติตรงความต้องการ ส.จ   1/2562  ลว. 18 ก.พ.2562

แผงกัน้ร้ัว สพป.ภก. 411,700.00 411,700.00

8 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา 905,600.00            905,600.00           e-bidding บจก.โปรมาสเตอร์ บจก.โปรมาสเตอร์ คุณสมบัติถูกต้อง ส.ซ. 3/2562 ลว. 21 ก.พ.2562

กลุ่ม 4 599,395.00 599,395.00 ราคาต ่าสุด

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือน ....กุมภาพันธ์  2562  ......

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต

ประจ าปงีบประมาณ  2562

วันที่ .....5...... เดือน .....มีนาคม......... พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน ....ตุลาคม  2561  ......

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วันที่ ....7..... เดือน .....พฤศจิกายน......... พ.ศ. 2561 (1)

ประจําปงบประมาณ  2562



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 6,517.00                6,517.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแคชก๊อปปี้ ร้านแคชก๊อปปี้ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  6/2562 ลว.4 ธ.ค.2561

6,517.00                          6,517.00                            

2 ค่าซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง 38,876.00              38,876.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สะป าฯ บจก.สะป าฯ คุณสมบัติตรงความต้องการ ซ.  1/2562 ลว. 11 ธ.ค.2561

38,876.00                        38,876.00                           

3 ค่าวสัดุส านักงาน 40,500.00              40,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เอสเทคฯ บจก.เอสเทคฯ คุณสมบัติตรงความต้องการ ซ.  2/2562 ลว. 11 ธ.ค.2561

40,500.00                        40,500.00                           

4 ค่าจ้างเหมารถยนต์ฯ 94,500.00              94,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.โดยพระคุณฯ บจก.โดยพระคุณฯ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  7/2562 ลว. 17 ธ.ค.2561

94,500.00                        94,500.00                           

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 16,840.00              16,840.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแคชก๊อปปี้ ร้านแคชก๊อปปี้ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  8/2562 ลว.19 ธ.ค.2561

16,840.00                        16,840.00                           

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือน ....ธันวาคม  2561  ......

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต

ประจ าปงีบประมาณ  2562

วันที่ .....4...... เดือน .....มกราคม......... พ.ศ. 2562 (1)





แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (การเงิน) 15,408.00              15,408.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิลที บจก.ทริปเปิลที คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  1/2562 ลว.2 พ.ย.2561

15,408.- 15,408.-

2 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (การเงิน) 15,408.00              15,408.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิลที บจก.ทริปเปิลที คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  2/2562 ลว.2 พ.ย.2561

15,408.- 15,408.-

3 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (การเงิน) 28,248.00              28,248.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิลที บจก.ทริปเปิลที คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  3/2562 ลว.9 พ.ย.2561

28,248.00 28,248.00

4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 5,596.40                5,596.40              เฉพาะเจาะจง ร้านแคชก๊อปปี้ ร้านแคชก๊อปปี้ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  4/2562 ลว.28 พ.ย.2561

5,596.40 5,596.40

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 9,679.80                9,679.80              เฉพาะเจาะจง ร้านแคชก๊อปปี้ ร้านแคชก๊อปปี้ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  5/2562 ลว.28 พ.ย.2561

9,679.80 9,679.80

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือน ....พฤศจกิายน  2561  ......

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต

ประจ าปงีบประมาณ  2562

วันที่ .....7...... เดือน .....ธันวาคม......... พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,134.35              20,134.35             เฉพาะเจาะจง ร้านแคชก๊อปปี้ ร้านแคชก๊อปปี้ คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  9/2562 ลว. 11 ม.ค.2562

20,134.35 20,134.35

2 ค่าจ้างซ่อมเปล่ียนฯ 8,244.00                8,244.00              เฉพาะเจาะจง ร้านควาเรียม ร้านควาเรียม คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  10/2562 ลว. 22 ม.ค.2562

8,244.00 8,244.00

3 ค่าวสัดุส านักงาน 13,180.00              13,180.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ ซี ที ร้าน เจ ซี ที คุณสมบัติตรงความต้องการ ซ.  3/2562  ลว. 25 ม.ค.2562

13,180.00 13,180.00

4 ค่าวสัดุส านักงาน 7,350.00                7,350.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ ซี ที ร้าน เจ ซี ที คุณสมบัติตรงความต้องการ ซ.  4/2562 ลว. 26 ม.ค.2562

7,350.00 7,350.00

5 ค่าจ้างจัดท ารางน้ าฝน 7,000.00                7,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอภิวฒัน์รางน้ า ร้านอภิวฒัน์รางน้ า คุณสมบัติตรงความต้องการ จ. 11/2562  ลว. 26 ม.ค.2562

7,000.00 7,000.00

6 ค่าจ้างท ากรอบรูป 51,900.00              51,900.00             เฉพาะเจาะจง ร้านภูเก็ตเฟรม ร้านภูเก็ตเฟรม คุณสมบัติตรงความต้องการ จ.  12/2562  ลว. 28 ม.ค.2562

51,900.00 51,900.00

7 ค่าซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา 663,000.00            663,000.00           e-bidding บจก. ทีชเทค บจก. ทีชเทค คุณสมบัติถูกต้อง ส.ซ. 1/2562  ลว. 30 ม.ค.2562

(มัธยมฯ) กลุ่ม 3 543,000.00 543,000.00 ราคาต่ าสุด

8 ค่าวสัดุส านักงาน 12,579.00              12,579.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เกียรติสินธุ์ บจก.เกียรติสินธุ์ คุณสมบัติตรงความต้องการ ซ.  5/2562  ลว. 31 ม.ค.2562

12,579.00 12,579.00

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือน ....มกราคม  2562  ......

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต

ประจ าปงีบประมาณ  2562

วันที่ .....6...... เดือน .....กุมภาพันธ์......... พ.ศ. 2562 (1)





แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ DLTV 180,000.00            180,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี เค เซ็นเตอร์ บจก.เอส พี เค เซ็นเตอร์ คุณสมบัติถูกต้อง ส.ซ. 4/2562  ลว. 8 มี.ค.2562

ส าหรับโรงเรียน 139,050.00 139,050.00 ราคาต  าสุด

2 ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับ 243,000.00            243,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.พิชัยรัตน์ ทัวร์ บจก. พิชัยรัตน์ ทัวร์ คุณสมบัติตรงความต้องการ ส.จ. 2/2562  ลว. 28 มี.ค.2562

อากาศฯ ลูกเสือชาวบ้าน 243,000.00 243,000.00

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือน ....มีนาคม  2562  ......

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต

ประจ าปงีบประมาณ  2562

วันที่ .....2...... เดือน .....เมษายน......... พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุ 9,461.00                9,461.00              เฉพาะเจาะจง บจก.เกียรต์ิสินธุฯ์ บจก.เกียรต์ิสินธุฯ์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ. 6/2562 ลงวนัที ่2 เม.ย.2562

9,461.00                          9,461.00                            เกณฑ์ราคาต่่าสุด

2 ค่าจ้างซ่อมเปล่ียนระบบไฟ 3,000.00                3,000.00              เฉพาะเจาะจง นายกิตติภูมิฯ นายกิตติภูมิฯ คุณสมบัติถูกต้อง ร.จ. ลงวนัที ่4 เม.ย.2562

ห้องสวสัดิการ สพป.ภก. 3,000.00 3,000.00 เกณฑ์ราคาต่่าสุด

3 ค่าซ้ือวสัดุ 90,000.00              90,000.00             เฉพาเจาะจง บจก.ดาต้าฯ บจก.ดาต้าฯ คุณสมบัติถูกต้อง ซ. 7/2562 ลงวนัที ่18 เม.ย.2562

90,000.00 90,000.00 เกณฑ์ราคาต่่าสุด

4 ค่าซ้ือวสัดุ 150,103.50            15,103.50             เฉพาเจาะจง บจก.เกียรต์ิสินธุฯ์ บจก.เกียรต์ิสินธุฯ์ คุณสมบัติถูกต้อง ซ. 8/2562 ลงวนัที ่18 เม.ย.2562

15,103.50 15,103.50 เกณฑ์ราคาต่่าสุด

5 ค่าซ้ือวสัดุ 93,970.00              93,970.00             เฉพาเจาะจง บจก.เอส เทคฯ บจก.เอส เทคฯ คุณสมบัติถูกต้อง ซ.9/2562 ลงวนัที ่19 เม.ย.2562

93,970.00 93,970.00 เกณฑ์ราคาต่่าสุด

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง 1,400.00                1,400.00              เฉพาะเจาะจง บจก.ปิยวรรณค้าวสัดุฯ บจก.ปิยวรรณค้าวสัดุฯ คุณสมบัติถูกต้อง ร.ซ. ลงวนัที ่25 เม.ย.2562

1,348.20 1,348.20 เกณฑ์ราคาต่่าสุด

7 ค่าครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะเก้าอี้ 1,749,700.00          1,749,700.00         e-bidding บจก.ตงวาเฮง บจก.ตงวาเฮง คุณสมบัติถูกต้อง ส.ซ. 5/2562 ลว. 29 เม.ย.2562

นักเรียน(มอก.)โรงเรียน 594,898.00 594,898.00 เสนอราคาต่่าสุด

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือน ....เมษายน  2562  ......

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต

ประจ าปงีบประมาณ  2562

วันที่ ......2..... เดือน .....พฤษภาคม......... พ.ศ. 2562 (1)
















