สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 64
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 31 ตุลำคม 2564

ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

"ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง"

ลงนาม (นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง)
ศึกษาธิ การจังหวัดภูเก็ต

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 64
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแหลมทองบล็อคตรายาง
(900)

ร้านแหลมทองบล็อคตรายาง
(900)

เหมาะสม

30 พ.ย. 64

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพฤกษชาติ(1,500)

ร้านพฤกษชาติ(1,500)

เหมาะสม

30 พ.ย. 64

570.00

570.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านภูทะเล(570)

ร้านภูทะเล(570)

เหมาะสม

30 พ.ย. 64

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม
64

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน S.K.Copy (2,800)

ร้าน S.K.Copy (2,800)

ราคาเหมาะสม

30 พ.ย. 64

5

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประชุม อกศจ.บิล
69/74

2,131.50

2,131.50 เฉพาะเจาะจง

ร้ายแคชก๊อปปี้(2,131.50)

ร้ายแคชก๊อปปี(้ 2,131.50)

ราคาเหมาะสม

30 พ.ย. 64

6

ค่านามันเชือเพลิง ประจาเดือน
ตุลาคม 2564

2,100.00

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภูเก็ตรวมพร จากัด
(2,100)

บริษัท ภูเก็ตรวมพร จากัด
(2,100)

เหมาะสม

30 พ.ย. 64

7

ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์และซ่อมเครื่อง
ปรินเตอร์

3,100.00

3,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจ.ซี.ที.คอมพิวเตอร์
(3,100)

ร้าน เจ.ซี.ที.คอมพิวเตอร์
(3,100)

เหมาะสม

30 พ.ย. 64

1

ค่าทาตรายาง งานบุคลากร 4 อัน

2

ค่าจัดทาพวงมาลาดอกไม้สด 1 พวง
งานพิธีราชสดุดี ร.6

3

ค่านาดื่ม

4

ลงนาม (นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง)
ศึกษาธิ การจังหวัดภูเก็ต

13,101.50

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 64
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

ราคาเหมาะสม

22 ธ.ค. 64

1

ค่าจ้างทาตรายาง

150.00

150.00 เฉพาะเจาะจง

2

ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะ

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านภูเก็ต ซักอบรีด(1,000)

ร้านภูเก็ต ซักอบรีด(1,000)

ราคาเหมาะสม

22 ธ.ค. 64

3

ค่ายา เวชภัณฑ์เพื่อใช้ในสนง.ศธจ.
ภูเก็ต

2,491.00

2,491.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านภูเก็ตฟาร์มาซี(2,497)

ร้านภูเก็ตฟาร์มาซี(2,497)

ราคาเหมาะสม

22 ธ.ค. 64

4

ค่าวัสดุสานักงาน

8,967.00

8,967.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่น จากัด
(8,967)

บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่น จากัด
(8,967)

ราคาเหมาะสม

22 ธ.ค. 64

5

ค่านามันเชือเพลิง ประจาเดือน
พฤศจิกายน 64

4,150.00

4,150.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ภูเก็ตรวมพร จากัด(4,150)

บ.ภูเก็ตรวมพร จากัด(4,150)

ราคาเหมาะสม

22 ธ.ค. 64

6

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พฤศจิกายน 642,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน S.K.Copy (2,800)

ร้าน S.K.Copy (2,800)

ราคาเหมาะสม

22 ก.พ. 65

7

ค่าถ่ายเอกสาร กศจ. 10/64 28ธ.ค.
64 บิล 69/73

3,732.50 เฉพาะเจาะจง

ร้ายแคชก๊อปปี้(3,732.50)

ร้ายแคชก๊อปปี้(3,732.50)

ราคาเหมาะสม

22 ธ.ค. 64

3,732.50

ร้านแหลมทองบล็อคตรายาง(150) ร้านแหลมทองบล็อคตรายาง(150)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 64
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8

ค่าถ่ายเอกสารอกศจ 11/64 20พ.ย.
64 บิล01/02

2,097.75

2,097.75 เฉพาะเจาะจง

ร้ายแคชก๊อปปี้(2,097.75)

ร้ายแคชก๊อปปี้(2,097.75)

ราคาเหมาะสม

22 ธ.ค. 64

9

ค่าถ่ายเอกสาร กศจ. 11/64 24พ.ย.
64 บิล 01/03

3,107.20

3,107.20 เฉพาะเจาะจง

ร้ายแคชก๊อปปี้(3,107.20)

ร้ายแคชก๊อปปี้(3,107.20)

ราคาเหมาะสม

22 ธ.ค. 64

10

ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือจัดตังร.ร.
เอกชน บิล01/04

1,302.50

1,302.50 เฉพาะเจาะจง

ร้ายแคชก๊อปปี้(1,302.50)

ร้ายแคชก๊อปปี้(1,302.50)

ราคาเหมาะสม

22 ธ.ค. 64

11 ค่าถ่ายเอกสาร อกศจ. 12/64

2,070.75

2,070.75 เฉพาะเจาะจง

ร้ายแคชก๊อปปี้(2,070.75)

ร้ายแคชก๊อปปี้(2,070.75)

ราคาเหมาะสม

28 ธ.ค. 64

12 ค่าถ่ายเอกสาร กศจ. 12/64

640.04

640.04 เฉพาะเจาะจง

ร้ายแคชก๊อปปี(้ 640.04)

ร้ายแคชก๊อปปี้(640.04)

ราคาเหมาะสม

28 ธ.ค. 64

ลงนาม

(นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง)
ศึกษาธิ การจังหวัดภูเก็ต

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 65
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 31 มกรำคม 2565

ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

1

ค่านามันเชือเพลิง ประจาเดือน
ธันวาคม 64

6,590.00

6,590.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภูเก็ตรวมพร จากัด (6,590)

บริษัท ภูเก็ตรวมพร จากัด (6,590)

ราคาเหมาะสม

13 ม.ค. 65

2

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน
ธันวาคม 64

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน S.K.Copy (2,800)

ร้าน S.K.Copy (2,800)

ราคาเหมาะสม

13 ม.ค. 65

3

ค่าจ้างทาตรายาง(ศธจ.พัชลี) 5 อัน

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาเหมาะสม

24 ม.ค. 65

4

ค่าจ้างเหมาบริการขนขย้ายครุภัณฑ์
เอกสาร โต๊ะเก้าอีของกลุ่มบุคคลไป
ยังชัน 3 ศธจ.ภูเก็ต

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมาน บุตรหง้า(1,500)

นายสมาน บุตรหง้า(1,500)

ราคาเหมาะสม

24 ม.ค. 65

5

ค่านาดื่มใช้ในราชการ ต้อนรับผู้มา
ติดต่อราชการ

720.00

720.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านภูทะเล(720)

ร้านภูทะเล(720)

ราคาเหมาะสม

24 ม.ค. 65

6

ค่าจ้างทาป้ายสติกเกอร์วิสัยทัศน์
องค์กร สนง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านถูกและดี(6,000)

ร้านถูกและดี(6,000)

ราคาเหมาะสม

24 ม.ค. 65

ร้านแหลมทองบล็อคตรายาง(750) ร้านแหลมทองบล็อคตรายาง(750)

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 65
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 31 มกรำคม 2565

ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

7

ซืออุปกรณ์รับสัญญาณ WIFI

8

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจ.ซี.ที.คอมพิวเตอร์ (4,000)

ร้านเจ.ซี.ที.คอมพิวเตอร์ (4,000)

ราคาเหมาะสม

24 ม.ค. 65

11,489.00

11,489.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่น จากัด
(11,489)

บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่น จากัด
(11,489)

ราคาเหมาะสม

24 ม.ค. 65

ลงนาม

(นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง)
ศึกษาธิ การจังหวัดภูเก็ต

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 65
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565
ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

ค่าป้ายไวนิล ประกาศเจตนารมณ์

2

ค่าทาตรายางรอง ปก 5 อัน

3

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

ราคาเหมาะสม

7 ก.พ. 65

ร้านแหลมทองบล็อคตรายาง(1,250) ราคาเหมาะสม

7 ก.พ. 65

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

297.00

297.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านถูกและดี(297)

ร้านถูกและดี(297)

1,250.00

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแหลมทองบล็อคตรายาง
(1,250)

ค่าตรายางรอง ปก. 1 อัน ร้านจีซี

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านจีซี ดีไซน์(300)

ร้านจีซี ดีไซน์(300)

ราคาเหมาะสม

7 ก.พ. 65

4

ค่านามันเชือเพลิง ประจาเดือน
มกราคม 65

4,350.00

4,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภูเก็ตรวมพร จากัด (4,350)

บริษัท ภูเก็ตรวมพร จากัด (4,350)

ราคาเหมาะสม

7 ก.พ. 65

5

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน
มกราคม 65

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน S.K.Copy (2,800)

ร้าน S.K.Copy (2,800)

ราคาเหมาะสม

7 ก.พ. 65

6

ค่าป้ายไวนิล 2 ผืนโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

1,575.00

1,575.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านถูกและดี(1,575)

ร้านถูกและดี(1,575)

ราคาเหมาะสม

7 ก.พ. 65

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 65
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565
ลำดับ

7

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
ค่าป้ายไวนิลงานKick off ฉีด
วัคซีน 5-11ปี

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง
375.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง
ที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
375.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านถูกและดี(375)

ลงนาม

ร้านถูกและดี(375)

(นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง)
ศึกษาธิ การจังหวัดภูเก็ต

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

ราคาเหมาะสม

9 ก.พ. 65

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 65
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 31 มีนำคม 2565
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง

1

รายการจ้างเหมาจัดสถานที่เวที
รร.รอยัลโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ร.ร.เอกชนสู่วิถีใหม่

31,400.00

31,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซี.บี.พรอพเพอร์ตี จากัด
(31,400)

บริษัท ซี.บี.พรอพเพอร์ตี จากัด
(31,400)

ราคาเหมาะสม

25 มี.ค. 65

2

จ้างสื่อวิดีทัศน์และถ่ายภาพของ
สนงศธจ.ภูเก็ต

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายรัฐธรรมนูธ ธรรมกุล (4,500)

นายรัฐธรรมนูธ ธรรมกุล (4,500)

ราคาเหมาะสม

25 มี.ค. 65

3

ค่านามันเชือเพลิง ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 64

4,150.00

4,150.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ภูเก็ตรวมพร จากัด(4,150.00) บ.ภูเก็ตรวมพร จากัด(4,150.00)

ราคาเหมาะสม

28 มี.ค. 65

4

ค่านาดื่มใช้ในราชการ ต้อนรับผู้มา
ติดต่อราชการ

570.00

570.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านภูทะเล(570)

ร้านภูทะเล(720)

ราคาเหมาะสม

28 มี.ค. 65

5

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน
กุมภาพันธ์ 65

4,110.00

4,110.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน S.K.Copy (4,110)

ร้าน S.K.Copy (4,110)

ราคาเหมาะสม

28 มี.ค. 65

ลำดับ

รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 65
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 31 มีนำคม 2565
ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซือ้ หรือจ้ำง

ร้านอักษรภัณฑ์(6,000)

ร้านอักษรภัณฑ์(6,000)

ราคาเหมาะสม

28 มี.ค. 65

ราคาเหมาะสม

29 มี.ค. 65

6

ค่าวัสดุ โครงการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นพลเมือง
ของผู้เรีบยทุกช่วงชัน ปี65

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

7

ค่าวัสดุ(กระเป๋าผ้าเนือดิบ)ใช้จ่าย
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

360.00

360.00 เฉพาะเจาะจง

8

ค่าพ่นยาฆ่าเชือเพื่อความปลอดภัย
และรักษามาตรการยับยังCovid-19

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหฤพัฒ อนุสสรราชกิจ(3,000) นายหฤพัฒ อนุสสรราชกิจ(3,000) ราคาเหมาะสม

29 มี.ค. 65

9

ค่าถ่ายเอกสาร ทาเล่มแผนพัฒนา
การศึกษา

1,741.00

1,741.00 เฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 65

บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่น จากัด บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่น จากัด
(360)
(360)

ร้ายแคชก๊อปปี(้ 1,741)

ลงนาม

ร้ายแคชก๊อปปี้(1,741)

(นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง)
ศึกษาธิ การจังหวัดภูเก็ต

ราคาเหมาะสม

