
แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
 ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง 

(บาท)

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

1 คาซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 535.00          535.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร แอนด 

เซอรวิส จํากัด
535.00          

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร แอนด 

เซอรวิส จํากัด
535.00            

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

1-ม.ิย.-63

2 คาซอมกุญแจบานประตูสํานักงาน 800.00          800.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟร พี บี เซอรวิส แอนด 

ซัพพลายจํากัด
800.00          

บริษัท โฟร พี บี เซอรวิส แอนด 

ซัพพลายจํากัด
800.00            

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

2-ม.ิย.-63

3
ซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1

 เครื่อง
1,800.00        1,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิชาติแอรออโต จํากัด 1,800.00        บริษัท อภิชาติแอรออโต จํากัด 1,800.00         

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

5-ม.ิย.-63

4
คาซอมเครื่องคอมพิวเตอร/

เครื่องสํารองไฟ
1,465.00        1,465.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร แอนด 

เซอรวิส จํากัด
1,465.00        

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร แอนด 

เซอรวิส จํากัด
1,465.00         

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

4-ม.ิย.-63

5 ซื้อวัสดุไฟฟา 7,170.00        7,170.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟร พี บี เซอรวิส แอนด 

ซัพพลายจํากัด
7,170.00        

บริษัท โฟร พี บี เซอรวิส แอนด 

ซัพพลายจํากัด
7,170.00         

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

       ซ.12/2563      

  ลว.8 ม.ิย. 2563

6 คาซอมเครื่องสํารองไฟ 850.00          850.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร แอนด 

เซอรวิส จํากัด
850.00          

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร แอนด 

เซอรวิส จํากัด
850.00            

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

9-ม.ิย.-63

7 คาจางถายเอกสาร มีนาคม 2563 1,846.60        1,846.60      เฉพาะเจาะจง รานสันติภาพ 1,846.60        รานสันติภาพ 1,846.60         

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

9-ม.ิย.-63

8
คาเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย

แบบมือยิง
3,500.00        3,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร แอนด 

เซอรวิส จํากัด
3,500.00        

บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร แอนด 

เซอรวิส จํากัด
3,500.00         

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

19-ม.ิย.-63

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

(7)  (8)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  (1)

 

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

รายชื่อผูเสนอราคา
 ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง 

(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  (1)

 

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

9
ซื้อวัสดุสํานักงาน รายการ

กระดาษ เอ4
60,000.00      60,000.00     เฉพาะเจาะจง รานสันติภาพ 60,000.00      รานสันติภาพ 60,000.00        

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

       ซ.13/2563      

  ลว.19 ม.ิย. 2563

10 คาจางทําปายไวนิล 1,000.00        1,000.00      เฉพาะเจาะจง รานพรินทอัพ 1,000.00        รานพรินทอัพ 1,000.00         

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

16-ม.ิย.-63

11
คาวัสดุ โครงการมัคคุเทศกนอย

นําเที่ยว
3,990.00        3,990.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปรินทรการคา 3,990.00        หางหุนสวนจํากัด ปรินทรการคา 3,990.00         

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

16-ม.ิย.-63

12

 จางจัดทําคูมือการอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี 

และพัสดุ

120,450.00    120,450.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด 120,450.00     บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด 120,450.00      

 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

       จ.13/2563      

  ลว.24 ม.ิย. 2563


	แบบ สขร.1 มิ.ย.63

