
รายช่ือผู้เสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

1 จ้างท าพานพุ่ม
ดอกไม้สดโทนสีเหลือง
 1 พาน

          500.00        500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้พ่ีไจ้            500.00 ร้านดอกไม้พ่ีไจ้                    500.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
4/12/2563

2 จ้างท าป้ายไวนิล 
โครงการ ศธ จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ วันท่ี
 9 ธันวาคม 2563 ณ
 ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 (1.2 x 2.4 
เมตร)

          350.00        350.00 เฉพาะเจาะจง สมพงษ์โฆษณา 2            350.00 สมพงษ์โฆษณา 2                    350.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
9/12/2563

3 จ้างถ่ายเอกสาร A4 
หน้าเดียว พร้อมเข้า
เล่ม โครงการประชุม
คณะกรรมการติดตาม
 ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.)

          420.00        420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักเจริญซีร๊อก 
สาขา 2 (โพธ์ิตาก)

           420.00 ร้านรักเจริญซีร๊อก 
สาขา 2 (โพธ์ิตาก)

                   420.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
16/12/2563

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ล าดั
บท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ล าดั
บท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

4 จ้างซ่อมแซมพวงมาลัย
เพาเวอร์ หมายเลข
ทะเบียน 
นค 5465 ชลบุรี

       2,540.00     2,540.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวล าพอง เสนา
จิต

        2,540.00 นางสาวล าพอง เสนาจิต                 2,540.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
25/12/2563

5 จ้างถ่ายน้ ามันเคร่ือง 
หมายเลขทะเบียน กษ
 4105 ชลบุรี

       1,250.00     1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวล าพอง เสนา
จิต

        1,250.00 นางสาวล าพอง เสนาจิต                 1,250.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
25/12/2563

6 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ kyocera (กลุ่ม
บริหารงานบุคคล) 
สพป.ชบ.
2-54/ESAO2/13/
9-3/2-5

       3,800.00     3,800.00 เฉพาะเจาะจง โทเท่ิลมีเดีย แอนด์
ซัพพลาย

        3,800.00 โทเท่ิลมีเดีย แอนด์ซัพ
พลาย

                3,800.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
25/12/2563

7 ซ้ือแฟ้มโชว์เอกสาร 
A4 รุ่น 444 จ านวน 
65 แฟ้ม โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทางการศึกษา
 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และประเมินผล
ในการปฏิบัติงาน

       7,800.00     7,800.00 เฉพาะเจาะจง โทเท่ิลมีเดีย แอนด์
ซัพพลาย

        7,800.00 โทเท่ิลมีเดีย แอนด์ซัพ
พลาย

                7,800.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 1/2564
ลงวันท่ี
4/12/2563



รายช่ือผู้เสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ล าดั
บท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

8 ซองพลาสติกผูกเชือก 
ขนาด A4 ใส่สมุด
ประวัติ กพ.7 หรือ 
กคศ 16

       6,400.00     6,400.00 เฉพาะเจาะจง โทเท่ิลมีเดีย แอนด์
ซัพพลาย

        6,400.00 โทเท่ิลมีเดีย แอนด์ซัพ
พลาย

                6,400.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 2/2564
ลงวันท่ี
4/12/2563

9 ค่าหนังสือพิมพ์ 
ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2563 
โครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษา สพป.เขต 2

          380.00        380.00 เฉพาะเจาะจง สิริเรียม            380.00 สิริเรียม                    380.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
4/12/2563

10 ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน
 ตุลาคม 2563

          420.00        420.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราพลอยไพลิน            420.00 น้ าด่ืมตราพลอยไพลิน                    420.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
4/12/2563

11 ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2563

          930.00        930.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราพลอยไพลิน            930.00 น้ าด่ืมตราพลอยไพลิน                    930.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
4/12/2563



รายช่ือผู้เสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ 

(บาท)
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ช่ือหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ล าดั
บท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

12 ซ้ือหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์ Epson 
L210 สีด า ขนาด 70
 ml 5 ขวด โครงการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563

       1,400.00     1,400.00 เฉพาะเจาะจง โทเท่ิลมีเดีย แอนด์
ซัพพลาย

        1,400.00 โทเท่ิลมีเดีย แอนด์ซัพ
พลาย

                1,400.00 วงเงินซ้ือจ้าง
อยู่ภายในวิธี
ดังกล่าว

- 
ลงวันท่ี
30/12/2563

รวมท้ังส้ิน              26,190.00


