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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

กลุมบริหารการเงินและสนิทรัพย

ปงบประมาณ พ.ศ.

2565



1 คาน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน ต.ค  18,731.08  18,731.08  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ช.วิบูลยบริการ 

1998

   18,731.08  บริษัท ช.วิบูลยบริการ 1998      18,731.08  เสนอราคาต่ําสุด  1/10/64 ลว. 1ต.ค. 64

2 คาจงเหมาซอมบํารุงแอรหองรวม

คิด

   3,800.00    3,800.00  เฉพาะเจาะจง  รานโอเปลแอร     3,800.00  รานโอเปลแอร       3,800.00  เสนอราคาต่ําสุด  2/10/64 ลว. 6ต.ค. 64

3 คาจางเหมาเขาเลมเงินเดือน      160.00      160.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว        160.00 ศูนยถายเอกสารไทยแกว          160.00  เสนอราคาต่ําสุด  3/10/64 ลว. 6 ต.ค. 64

4 คาจางเหมาจัดทําตรายาง      350.00      350.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.การพิมพ        350.00 ศูนยถายเอกสารไทยแกว          350.00  เสนอราคาต่ําสุด  4/10/64 ลว.7 ต.ค. 64

5 คาจางเหมาจัดทําตรายาง    1,700.00    1,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.การพิมพ     1,700.00 ราน ส.การพิมพ       1,700.00  เสนอราคาต่ําสุด  5/10/64 ลว. 7ต.ค. 64

6 คาจางเหมาตัดสติ๊กเกอร    2,180.00    2,180.00 เฉพาะเจาะจง  รานวรรณชัยปริ้น     2,180.00  รานวรรณชัยปริ้น       2,180.00  เสนอราคาต่ําสุด  6/10/64 ลว. 7 ต.ค. 64

7 คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล    3,000.00    3,000.00  เฉพาะเจาะจง  นายทองยศ  ชาเคน     3,000.00  นายทองยศ  ชาเคน       3,000.00  เสนอราคาต่ําสุด  7/10/64 ลว.7 ต.ค. 64

8 คาวัสดุสํานักงาน      700.00      700.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัทสยามโกลบอลเฮาส        700.00  บริษัทสยามโกลบอลเฮาส          700.00  เสนอราคาต่ําสุด  8/10/64 ลว. 7ต.ค. 64

9 คาจางเหมาเขาเลมเงินเดือน พ.ย.      160.00      160.00  เฉพาะเจาะจง  ศูนยถายเอกสารไทยแกว        160.00  ศูนยถายเอกสารไทยแกว          160.00  เสนอราคาต่ําสุด  9/10/64 ลว. 7ต.ค. 64

10 คาจางเหมาถายเอกสารเลื่อนขั้น

เงินเดือน

   1,554.00    1,554.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว     1,554.00 ศูนยถายเอกสารไทยแกว       1,554.00  เสนอราคาต่ําสุด  10/10/64 ลว. 25 ต.ค. 64

11 คาน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน 

พ.ย. 64

 29,357.47  29,357.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.วิบูลยบริการ 1998    29,357.47 บริษัท ช.วิบูลยบริการ 1998      29,357.47  เสนอราคาต่ําสุด  11/10/64 ลว.29 ต.ค. 64

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง ราคาท่ีเสนอ

ราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564

 วงเงินท่ี

จะซ้ือ

หรือจาง
 ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง
  รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก

เหตุผลท่ีคัดเลือก

 โดยสรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่



1 คาจางเหมาซอมเครื่องสแกน          900.00         900.00  เฉพาะเจาะจง  หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด

ซัพพชาย

        900.00  หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด

ซัพพลาย

         900.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.11/2565 ลว. 8 พ.ย. 64

2 คาวัสดุสํานักงาน       1,890.00      1,890.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัทบิ๊กคาเมราคอรปเรชั่น      1,890.00  บริษัทบ๊ิกคาเมราคอรปเรชั่น        1,890.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.12/2565 ลว. 8 พ.ย. 64

3 คาวัสดุวิทยาศาสตรร       3,780.00      3,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด

ซัพพชาย

     3,780.00 หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด

ซัพพลาย

       3,780.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.13/2565 ลว.22 พ.ย.64

4 คาจางเหมาจัดทําตรายางกลุม

นิเทศฯ

         550.00         550.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.การพิมพ         550.00 ราน ส.การพิมพ          550.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.14/2565 ลว.22 พ.ย.64

5 คาจางเหมาซอมเกาอี้นวมโซฟา       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอนุศกัดิ์      3,000.00 รานอนุศกัดิ์        3,000.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.15/2565 ลว.22 พ.ย.64

6 คาจางเหมาจัดทําตรายางกลุมบุคคล          900.00         900.00  เฉพาะเจาะจง  ราน ส.การพิมพ         900.00  ราน ส.การพิมพ          900.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.16/2565 ลว.22 พ.ย..64

7 คาวัสดุงานบานงานครัว       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตั้งแสงไทย      3,000.00 รานตั้งแสงไทย        3,000.00  เสนอราคาต่ําสุด ซ.17/2565 ลว.22 พ.ย.64

8 คาจางเหมาเย็บผาปูโตะ          960.00         960.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  คําสุขดี         960.00 นางวนิดา  คําสุขดี          960.00  เสนอราคาต่ําสุด จ.18/2565 ลว.22 พ.ย.64

9 คาจางเหมาซอมแซมประตูกระจก     18,240.00     18,240.00 เฉพาะเจาะจง ราน ก.กระจกอลมูิเนียม     18,240.00 ราน ก.กระจกอลมูิเนียม      18,240.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.19/2565 ลว.22 พ.ย.64

10 คาจงเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ     16,400.00     16,400.00 เฉพาะเจาะจง รานโอเปลแอร     16,400.00 รานโอเปลแอร      16,400.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.20/2565 ลว.22 พ.ย.64

11 คาวัสดุคอมพิวเตอร       8,600.00      8,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด

ซัพพชาย

     8,600.00 หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด

ซัพพลาย

       8,600.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.21/2565 ลว.23 พ.ย. 

64

12 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     20,976.82     20,976.82 เฉพาะเจาะจง บ.ช.วิบูลยบริการ 1996     20,976.82 บ.ช.วิบูลยบริการ 1996      20,976.82  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.22/2565 ลว.30 พ.ย.64

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ

ที่
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง
 ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง
  รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

 โดยสรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง



1 คาวัสดุอุปกรณไฟฟา  28,739.00  28,739.00  

เฉพาะเจาะจง

 หจก.หมูทอง (1992)  28,739.00  รานสัจธรรม  28,739.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.23/2565 ลว.1 ธ.ค.64

2 คาจางเหมาถายเอกสาร

พรอมเขาเลมผลการ

ดําเนินงาน

   2,250.00    2,250.00  

เฉพาะเจาะจง

 รานแมวเหมียวกอปป    2,250.00  รานแมวเหมียวกอปป    2,250.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.24/2565 ลว.3 ธ.ค.64

3 คาจางเหมาถายเอกสาร

คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืน

   1,640.00    1,640.00 เฉพาะเจาะจง รานแมวเหมียวกอปป    1,640.00 รานแมวเหมียวกอปป    1,640.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.25/2565 ลว.3 ธ.ค.64

4 คาจางเหมาจัดทําตรายาง      450.00      450.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.การพิมพ      450.00 ราน ส.การพิมพ      450.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.26/2565 ลว.3 ธ.ค.64

5 คาจางเหมาเขาเลมเงินเดือน      160.00      160.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว      160.00 ศูนยถายเอกสารไทยแกว      160.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.27/2565 ลว.13 ธ.ค.

64

6 คาจางเหมาถายเอกสาร

คูมือการจัดประชุมรางแผน

   2,658.00    2,658.00  

เฉพาะเจาะจง

 ศูนยถายเอกสารไทยแกว    2,658.00  ศูนยถายเอกสารไทยแกว    2,658.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.28/2565 ลว.13 ธ.ค.

64

7 คาวัสดุการเกษตร    3,000.00    3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอุทัยพันธุไม    3,000.00 รานอุทัยพันธุไม    3,000.00  เสนอราคาต่ําสุด ซ.29/2565 ลว.13 ธ.ค.64

8 คาจางเหมาถายเอกสาร

วาระการประชุม

   2,014.00    2,014.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว    2,014.00 ศูนยถายเอกสารไทยแกว    2,014.00  เสนอราคาต่ําสุด จ.30/2565 ลว.13 ธ.ค.64

9 คาวัสดุอุปกรณกอสราง  11,050.00  11,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หมูทอง (1992)  11,050.00 หจก.หมูทอง (1992)  11,050.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.31/2565 ลว.13 ธ.ค.

6410 คาวัสดุงานบานงานครัว    4,740.00    4,740.00 เฉพาะเจาะจง รานสัจธรรม    4,740.00 รานสัจธรรม    4,740.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.32/2565 ลว 13 ธ.ค.

64

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564

ลําดับ

ที่
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินท่ี

จะซ้ือ

หรือจาง
 ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง
  รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่

เสนอ
ผูท่ีไดรับการคัดเลือก

ราคาที่

ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก โดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง



11 คาจางเหมาจัดทําสติ๊กเกอร    2,461.00    2,461.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูอี่การพิมพ    2,461.00 หจก.ยูอี่การพิมพ    2,461.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.33/2565 ลว.17 ธ.ค.

64



1 วัสดุงานบานงานครัว   21,906.00  21,906.00  เฉพาะเจาะจง  หจก.รานวิทยาภรณ  21,906.00  หจก.รานวิทยาภรณ  21,906.00  เสนอราคาต่ําสุด  34/2565 ลว.4 ม.ค. 65

2 วัสดุวิทยาศาสตร ATK     4,355.00    4,355.00  เฉพาะเจาะจง  รานหมอยาโอสถ    4,355.00  รานหมอยาโอสถ    4,355.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.35/2565 ลว.4 ม.ค.65

3 คาวัสดุการเกษตร     4,250.00    4,250.00 เฉพาะเจาะจง รานทวีพร    4,250.00 รานทวีพร    4,250.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.36/2565 ลว.4 ม.ค.65

4 คาจางเหมาจัดทําปาย     3,190.00    3,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงงานปายตาเล็กดีไซน    3,190.00 หจก.โรงงานปายตาเล็กดีไซน    3,190.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.37/2565 ลว.4 ม.ค.65

5 คาวัสดุการเกษตร     4,800.00    4,800.00 เฉพาะเจาะจง รานบานตนไมแมวรรณ    4,800.00 รานบานตนไมแมวรรณ    4,800.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.38/2565 ลว.10 ม.ค.65

6 คาวัสดุการเกษตร     3,000.00    3,000.00  เฉพาะเจาะจง  รานอุทัยพันธุไม    3,000.00  รานอุทัยพันธุไม    3,000.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.39/2565 ลว.10 ม.ค.65

7 คาจางเหมาเขาเลมเงินเดือน       160.00      160.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว       160.00 ศูนยถายเอกสารไทยแกว      160.00  เสนอราคาต่ําสุด จ.40/2565 ลว.10 ม.ค.65

8 คาวัสดุสํานักงาน     2,392.00    2,392.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส(มหาชน)    2,392.00 บ.สยามโกลบอลเฮาส (มหาชน)    2,392.00  เสนอราคาต่ําสุด ซ.41/2565 ลว.21 ม.ค.6

9 ควัสดุงานบานงานครวั     3,857.00    3,857.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส(มหาชน)    3,857.00 บ.สยามโกลบอลเฮาส (มหาชน)    3,857.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.42/2565 ลว.21 ม.ค.65

10 คาวัสดุการเกษตร     2,880.00    2,880.00 เฉพาะเจาะจง รานอุทัยพันธุไม    2,880.00 รานอุทัยพันธุไม    2,880.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.43/2565 ลว.28 ม.ค.65

11 คาวัสดุงานบานงานครัว     4,413.00    4,413.00 เฉพาะเจาะจง รานสัจธรรม    4,413.00 รานสัจธรรม    4,413.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.44/2565 ลว.28 ม.ค.65

12 คาจางเหมาจัดทําโลรางวัล     4,440.00    4,440.00 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียปายแอดกุมภวาป    4,440.00 รานไอเดียปายแอดกุมภวาป    4,440.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.45/2565 ลว.28 ม.ค.65

13 คาจางเหมาถมดิน     6,300.00    6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร  บุญวงศ    6,300.00 นายสมจิตร  บุญวงศ    6,300.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.46/2565 ลว.31 ม.ค.65

14 คาน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน ก.พ.   29,853.34  29,853.34 เฉพาะเจาะจง บ.ช.วิบูลยบริการ 1996  29,853.34 บ.ช.วิบูลยบริการ 1996  29,853.34  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.47/2565 ลว.31 ม.ค.65

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565

ลําดับ

ที่
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือ

จาง

 ราคา

กลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง
  รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่

เสนอ
ผูท่ีไดรับการคัดเลือก

ราคาที่

ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก โดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง



1 คาจางเหมาจัดทําโลรางวัล     3,700.00    3,700.00  เฉพาะเจาะจง  รานปอกโปสเตอรเฟรม       3,700.00  รานปอกโปสเตอรเฟรม       3,700.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.48/2565 ลว.6 ก.พ.65

2 คาจางเหมาจัดทําทําเนียบ       660.00      660.00  เฉพาะเจาะจง  รานคิดดีกราฟฟก          660.00  รานคิดดีกราฟฟก         660.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.49/2565 ลว.10 ก.พ.65

3 คาจางเหมาทําตรายางผูบริหาร     1,800.00    1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.การพิมพ       1,800.00 ราน ส.การพิมพ       1,800.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.50/2565 ลว.10 ก.พ.65

4 คาจางเหมาซอมรถยนตนข7992       500.00      500.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญธรรมเซอรวิส          500.00 รานบุญธรรมเซอรวิส         500.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.51/2565 ลว.14 ก.พ.65

5 คาจางเหมาจัดทําคูมือ 6 มิติ     3,000.00    3,000.00 เฉพาะเจาะจง ทรัพยภิญโญ       3,000.00 ทรัพยภิญโญ       3,000.00  เสนอราคาต่ําสุด จ.52/2565 ลว 14 ก.พ.65

6 คาจางเหมาเขาเลมเงินเดือน       160.00      160.00  เฉพาะเจาะจง  ศูนยถายเอกสารไทยแกว          160.00  ศูนยถายเอกสารไทยแกว         160.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.53/2565 ลว.14 ก.พ.65

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพนัธ 2565

ลําดับ

ที่
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือ

จาง

 ราคา

กลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง
  รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตก

ลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก โดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง



1 คาจางเหมาจัดทําฉากกั้น    5,100.00    5,100.00  เฉพาะเจาะจง  หจก.โรงงานปายตาเล็กดีไซน    5,100.00  หจก.โรงงานปายตาเล็ก     5,100.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.54/2565 ลว.1 มี.ค.65

2 คาจางเหมาบริการถายเอกสาร NT  75,018.00  75,018.00  เฉพาะเจาะจง  รานแอนนี่กีอปปเซ็นเตอร   75,018.00  รานแอนนี่กอปปเซ็นเตอร   75,018.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.55/2565 ลว. 1 มี.ค.65

3 คาจางเหมาซอมเคร่ืองสแกน       700.00      700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนดซัพ

พลาย

      700.00 หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนดซัพ

พลาย

      700.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.56/2565 ลว. 1 มี.ค.65

4 คาจางเหมาจัดทําตรายาง    1,300.00    1,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.การพิมพ    1,300.00 ราน ส.การพิมพ     1,300.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.57/2565 ลว. 4 มี.ค.65

5 คาจางเหมาบริการถายเอกสาร NT    5,346.00    5,346.00 เฉพาะเจาะจง รานแอนนี่กีอปปเซ็นเตอร    5,346.00 รานแอนนี่กอปปเซ็นเตอร     5,346.00  เสนอราคาต่ําสุด จ.58/2565 ลว.7 มี.ค.65

6 คาจางเหมาซอมเคร่ืองปรับอากาศ  18,400.00  18,400.00  เฉพาะเจาะจง  รานโอเปลแอร   18,400.00  รานโอเปลแอร   18,400.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.59/2565 ลว. 7 มี.ค.65

7 คาวัสดุคอมพิวเตอร  20,920.00  20,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กอปปเทค   20,920.00 หจก.กอปปเทค   20,920.00  เสนอราคาต่ําสุด ซ.60/2565 ลว. 7 มี.ค.65

8 คาวัสดุอุปกรณกอสราง  11,164.00  11,164.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หมูทอง   11,164.00 หจก.หมูทอง   11,164.00  เสนอราคาต่ําสุด ซ.61/2565 ลว. 7 มี.ค.65

9 คาวัสดุคอมพิวเตอร  20,920.00  20,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนดซัพ

พลาย

  20,920.00 หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด

ซัพพลาย

  20,920.00  เสนอราคาต่ําสุด  ซ.62/2565 ลว. 7 มี.ค.65

10 คาจางเหมาจัดบูธนิทรรศการ  34,000.00  34,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นริศาการโยธา   34,000.00 หจก.นริศาการโยธา   34,000.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.63/2565 ลว. 11 มี.ค.65

11 คาจางเหมาเขาเลมเงินเดือน       160.00      160.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารไทยแกว       160.00 ศูนยถายเอกสารไทยแกว       160.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.64/2565 ลว.18 มี.ค.65

12 คาจางเหมาซอมรถยนต นข7992    3,573.80    3,573.80 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตาอุดรธานี    3,573.80 บ.โตโยตาอุดรธานี     3,573.80  เสนอราคาต่ําสุด  จ.65/2565 ลว.25 มี.ค. 65

13 คาจางเหมาจัดทําปายไวนิล       960.00      960.00 เฉพาะเจาะจง รานอิงเจ็ทดีไซน       960.00 รานอิงเจ็ทดีไซน       960.00  เสนอราคาต่ําสุด  จ.66/2565 ลว.30 มี.ค.65

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

ลําดับ

ที่
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง

 วงเงินท่ี

จะซ้ือ

หรือจาง

 ราคา

กลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง
  รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่

เสนอ
ผูท่ีไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตก

ลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก โดย

สรุป


