สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ประจาเดือน มกราคม 2565

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจาเดือน มกราคม 2565
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขทีใ่ บส่งของวันทีข่ องสัญญา
วงเงินที่
วิธีการ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง
โดยสรุป
จะซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
เลขที่สัญญา วันที่ลงนาม
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านคอมซูโลชั่น 20,000.00 หจก.บ้านคอมซูโลชั่น 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 6-ม.ค.-65
2019 ของบุคลการ สพป.รบ.1
ซ.12/2565
ขอจ้างบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการ
128,709.68 128,709.68 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนันทวัน ศิรโชติเมธาสกุล 128,709.68 นางนันทวัน ศิรโชติเมธาสกุล 128,709.68 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่ 14-ม.ค.-65
พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จ.16/2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย
20,000.00 หจก.พลับพลาชัย
20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 14-ม.ค.-65
รอบที่ 16-31 มกราคม 2565
ซ.14/2565
ซื้อวัสดุสานักงาน
73,128.00 73,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 73,128.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 73,128.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 19-ม.ค.-65
ซ.15/2565
ซื้อแบบพิมพ์ ลส.13 ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาฯ
4,250.00 4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค.
4,250.00 องค์การค้า สกสค.
4,250.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 21-ม.ค.-65
(ปรับ 59)
ซ.16/2565
จ้างทาป้ายสติ๊กเกอร์ พลาสวู๊ด
300.00
300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท
300.00 ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท
300.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-ม.ค.-65
ซ.17/2565
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภายใน
50,721.00 50,721.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ต.พัฒนาการราชรี 50,721.00 หจก.ต.พัฒนาการราชรี 50,721.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 21-ม.ค.-65
อาคารสานักงานและบริเวณโดยรอบ
ซ.17/2565
ค่าวัสดุสานักงาน (น้าดื่ม)
840.00
840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงแจริญ
840.00 ร้านแสงแจริญ
840.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 24-เม.ย.-65
เดือน ธันวาคม 2564 ปฏิบัติตาม ว119
ศธ 04127/81
จ้างตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์
5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,500.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,500.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่ 27-ม.ค.-65
ในสานักงานทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จ.11/2565

ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

10 ซื้อวัสดุสานักงานซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
แบบ มอก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- โต๊ะ-เก้าอี้ระดับก่อนประถมศึกษา
แบบ มอก. ระดับขนาด ๒
- โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
แบบ มอก. ระดับขนาด ๖
- โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
แบบ มอก. ระดับขนาด ๖
11 จ้างเหมาทางานของผู้ปฏิบัติงานลูกเสือประจา
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฯ
12 จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
รร.บ้านแม่ประจัน
13 จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
รร.บ้านเขาอีส้าน
14 จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
รร.วัดวันดาว เ
15 จ้างพนักงานขรับรถยนต์ เพื่อทาหน้าที่
ขับรถยนต์ส่วนกลางตามที่ สพป.รบ.1
16 จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอานวยการ
17 จ้างบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18 ซื้อวัสดุ ปรับสภาพภูมิทัศน์ของสานักงาน

วงเงินที่
วิธีการ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
จะซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายชื่อ
จานวนเงิน
550,800.00 550,800.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ

เลขทีใ่ บส่งของวันทีข่ องสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
เลขที่สัญญา วันที่ลงนาม
จานวนเงิน

โดยวิธีคัดเลือก บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 75,528.00 บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 75,528.00

ราตาต่าสุด

โดยวิธีคัดเลือก บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 305,252.00 บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 305,252.00 ราตาต่าสุด
โดยวิธีคัดเลือก บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 34,170.00 บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 34,170.00

สัญญาซื้อ
เลขที่ 26-ม.ค.-65
1/2565

ราตาต่าสุด

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา แก่นสลุง 15,000.00 นางสาวสุมิตรา แก่นสลุง 15,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่
จ.4/2565
17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไสว ปรางงาม
17,000.00 นางไสว ปรางงาม
17,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่
จ.7/2565
17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนี เพ็ชรนิธิ
17,000.00 นางรัชนี เพ็ชรนิธิ
17,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่
จ.8/2565
17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์ สายเย็น
17,000.00 นายวิสุทธิ์ สายเย็น
17,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่
จ.6/2565
13,800.00 13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายญาณพัฒน์ นามแก้ว 13,800.00 นายญาณพัฒน์ นามแก้ว 13,800.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่
จ.5/2565
9,032.26 9,032.26 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิยะพันธุ์ เต่าทอง 9,032.26 นายปิยะพันธุ์ เต่าทอง 9,032.26 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่
จ.15/2565
8,709.68 8,709.68 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนันทวัน ศิรโชติเมธาสกุล 8,709.68 นางนันทวัน ศิรโชติเมธาสกุล 8,709.68 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่
จ.16/2565
4,975.00 4,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมีโชคชัย แมกไม้
4,975.00 ร้านมีโชคชัย แมกไม้
4,975.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ
ศธ 04127/94

31-ม.ค.-65
31-ม.ค.-65
31-ม.ค.-65
31-ม.ค.-65
31-ม.ค.-65
31-ม.ค.-65
31-ม.ค.-65
31-ม.ค.-65

ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

19 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขทีใ่ บส่งของวันทีข่ องสัญญา
วงเงินที่
วิธีการ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ราคากลาง
โดยสรุป
จะซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
เลขที่สัญญา วันที่ลงนาม
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
4,400.00 4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 4,400.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 4,400.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 31-ม.ค.-65
ศธ 04127/95

20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รอบที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565

20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย

20,000.00 หจก.พลับพลาชัย

20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 31-ม.ค.-65
18/2565

(นางสาวฐาปณี พวงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

