
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 กลุ่มกฎหมำยและคดี 

ที ่      วันที่ 15 มิถุนำยน ๒๕๖4 

เรื่อง   รำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 

เรื่องเดิม 
 ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

 ข้อเท็จจริง 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ก ำหนดควำมเสี่ยง    
ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     
กำรทุจริต ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
กิจกรรมตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนวทำง กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษอย่ำงเคร่งครัด 
 2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดท ำรำยงำนสรุปกำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำงรำยไตรมำสและเสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
 3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
รับรองถึงควำมไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง             
อย่ำงเคร่งครัด 

การด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1. ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ข้ำรำชกำร และบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัดแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจควรด ำเนินกำร
ต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ 

กิจกรรมที่ 2 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดท ำ 
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและเสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้งแล้ว ท ำให้สำมำรถ  
ลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ  

กิจกรรมที่ 3 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่ 
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว        
ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ  

กิจกรรมที่  4 ได้ด ำ เนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรให้ปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัดแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจ         
ควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ  
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2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงินและกำรคลัง
อย่ำงเคร่งครัด  
 2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำรและบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ  
ข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด  

การด าเนินการ 
  กิจกรรมที่ 1 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำร  
เบิกจ่ำยกำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัดแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจ ควรด ำ เนิน 
ต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ  
 กิจกรรมที่ 2 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำรและบุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประกำศ 
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด  
แล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจ ควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ  

3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำมโปร่งใส         
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด  
 2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติ 
หน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ  
 3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ           
ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพ่ือร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำ นึกให้
ข้ำรำชกำรรังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

การด าเนินการ 
 กิจกรรมที่1 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับ
ควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดแล้ว ท ำให้สำมำรถ
ลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ 
 กิจกรรมที่ 2 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้     
ในระดับท่ีน่ำพอใจควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ 
 กิจกรรมที่  3 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลประสิทธิภำพ 

กิจกรรมที่ 4 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพ่ือร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจ    
ควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ 
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4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงเคร่งครัด 
 2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง กำรรับ
ของขวัญสินน้ ำใจอย่ำงเคร่งครัด 
 3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่มงำน 

การด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงเคร่งครัดแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ 
ในระดับท่ีน่ำพอใจควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ 

กิจกรรมที่ 2 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เรื่อง กำรรับของขวัญสินน้ ำใจ อย่ำงเคร่งครัดแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจ
ควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ 
 กิจกรรมที่  3 ได้ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ในระดับที่น่ำพอใจ
ควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภำพ 

กิจกรรมที่ 4 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่มงำนแล้ว ท ำให้สำมำรถลดควำม
เสี่ยงในระดับที่น่ำพอใจ ควรด ำเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภำพ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 

      
            (นำยภำนุพงค์ เวชวิทยำอ ำไพกิจ) 

  นิติกรช ำนำญกำร 

 

 
  (นำยจักริน  อักษรสม) 

                                                     นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ   
                
 
 
        (นำยประทีป ทองด้วง) 
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 



 

 
 
 

                       กิจกรรมที่ 1  
 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความ
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กิจกรรมที่ 2 

  ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจดัจา้ง 
จัดทำรายงานสรุปการจัดซื ้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้งแล้ว ทำให้สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนินต่อไป 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มบ1หารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

เร่ือง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 
เร่ือง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ 
ให้ประชาชนตรวจดุไต้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุก  ๆ เดือน น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ไต้สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบรายไตรมาส ท่ี 1 เดือน ตุลาคม -  ธันวาคม 2563 จำนวน 35 รายการ ดังแนบ

เห็นควรประกาศซื้นท็ปไซด์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และ 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ท ี่ วันท่ี 14 มกราคม 2564

(บางยุพิน เก็๋อลาย)
ผูอานวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน!,(1ละสินทรัพชํ



แบบส!ปผลการล้าเอนการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเรัอน ดลาดม - รนวาดม 2563(ไดรมาร!ที 1) 
สำนักงานเขตทีนทีการศ็ทษาประทมสืกษาสรา!รฎร้ธาธ เนต 2

สำสับ 
ที งานทีจัดชื้อหริอจัดจ้าง

วงเ3นทีจัดซัอ 
หริอจัดจ้าง 

(บาท)
ราคากลาง ริรชื้อหริอจ้าง

รายชื้อมัเสนอราคา 
แล!;ราคาทีเสนอ

ล้ไต์ริปการดัดเรัอกและราคา 
ทีตกลงชื้อหริอจ้าง

เหดผลทีตัดเรัอก 
ใดยสจ้ป

วันทีของสัญญา 
หริอข่อตกลงใน 
การช้ือหริอจ้าง

1 ผ่าวัสดจัดงานวัน!?! 13 ต.ค. 63(ผา) 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณคอมเพรักซ่จ้าตัด บริษัทนภาพรรณคอมเหรัคซ่จ้าตัด ราคาตาใม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา! 13.10.63
2 ผ่าวสดจัดงานวันที 13 ต.ด. 63(พวงมาล 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง fvu แก้วกาญจน์ดอกไม้ ร้านแก้วกาญจน้ดอกไม้ ราคาล้าไม่เกินวงเวันงบประมาณและราคากลา; 13.10.63
3 ผ่าวัสด่จัดงานวันปียมหาราช 23 ด.ด.63 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแกวคาญจน้ดอกไม” ร้านแก้วกาณจน้ดอกไม้ ราคาล้าไม่เกินวงเวันงบประมาณและราคากลา; 23.10.63
4 ผ่าสานเอกสาร ประจ้าเสิอน ด.ด.63 2,118.50 2,118.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพนทีน ชริอกช' ร้านพนทีน ซ่ริอกช' ราคาล้าใม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา! 27.10.63
5 วัสดใช่ในการประชุม 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณคอมเพรักซ่จ้าตัด บริษัทนภาพรรณคอมเหรักซ่จ้าตัด ราคาล้าไม่เกินวงเวันงบประมาณและราคากลา; 01.11.63
6 ผ่า'วัสดพานฟม 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนก''วกาญจน้ดอกไม้ ร้านแก้วกาณจน้ดอกไม้ ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา! 09.11.63
7 ผ่าจัดฟาดราย่าง (การเ3น) 1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวพรหม ร้านสวพรหม ราคาตา'ใม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา! 10.11.63
8 ผ่าจัด!จ้าตรายาง (อำนวยการ) จ้านวน 2; 7,170.00 7,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวพรหม ร้านสวพรหม ราคาต็าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา! 10.11.63
9 ผ่าจัดฟาดรายาง (บดดล) 1,08000 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวพรหม ร้านสวพรหม ราดาล้า'ใม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา'; 16.11.63

10 ผ่าจ้างทีมฬมัตรปพจ้าตัวเจ้าหน้าทีรชุ 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีอป เชอร้วัส โอ เอ ร้านทีอป เชอร้ริส โอ เอ ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา'; 16.11.63
11 ผ่าจัดฟาดรายาง {การเ3น) 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาพรหม ร้านสวพรหม ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลาV 17.11.63
12 ผ่าจัดฟาดรายาง (การเ3น) 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวพรหม ร้านรทพรหม ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา; 17.11,63
13 ผ่าอปกรณ์ซ่อมสางล้างดาน 645.00 645.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหนส่วนจ้าตัด รวมกิจเจริฌ ห้างV(นส่วนจ้าตัด รวมสัจเจริญ ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา; 23.11.63
14 ผ่าถายเอกสาร ประจ้าเรอน พ.ย.63 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนทีน ชิริอกซ่ ร้านพนทีน ชื้ริอกซ่ ราคาล้าไม่เกินวงเ3นงบประมาณและราคากลา; 24.11.63
15 ตรวดสภาพรถยนต์ จ้านวน 4 ตัน 

ผท.5298,บม 865,บห 1071.Uข 4366
900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง สถานตรวดสภาพรท ส.จัดรอมันต์ 

เชอ'{รส
สถานตรวจสภาพรถ ส.จัดรอนันต์ 
เชอร้ริส

ราดาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา; 27.11.63

16 ซ่อพวงมาลาวันสมเราพระมหา6รราชเจ้- 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วกาท!๗ ดอกไม” ร้านแก้วกาญจน้ดอกไม้ ราคาคา’ใม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา; 27.11.63
17 ผ่าซ่อมเคริองปรันเดอร้ (การเวัน) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จั ไอ เรัก คอม ร้าน จั ไอ เรัก ดอม ราคาตาไม่เกินวงเ3นงบประมาณและราคากลา; 01.12.63
18 ซ่อมปารงรถยนต์ กร 3504(เปรัย่นแบต) 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีฟ'ก๙ การช่าง ร้านทีทีกษั การช่าง ราดาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 01.12.63
19 ผ่าน้ารม เรอน ต.ค.63 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยใส ร้านพลอยใส ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 04.12.63
20 วัสดจัดงานทีร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วกาฌจน้ดอกไม” 'ร้านแก้วกาฌจน้ดอกไม้ ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 04.12.63
21 ผ่า'วัสดดอมทีวเตอร้ (Pluq,Tool»ายรัด) 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ห!)ก.ตัลทีาดอมทีวเดอร้นอดไวซ่ หจก.ตัลฟาดอมพิวเดอร'แอดไวช' ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณแระราดากราง 07.12.63
22 ผ่าซ่อมเดริองเครัอบมัดร 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จั ไอ เรัก ดอม ร้าน จั ไอ เรัก ดอม ราคาล้าไม,เกินวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 08.12.63
23 ผ่าวัสดดอมทีวเตอร์ 4,495.00 4,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนภาพรรณดอมเพรักช์จ้าตัด บริษัทนภาพรรณคอมเพสํกซ่จ้าตัด ราคาตาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและ'ราคากลาง 09.12.63
24 ผ่าซ่อมดอมทีวเตอ'{พกพา (รองจัรสัดร) 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ย'อร ไอที ซัสเรม จ้าตัด บริษัท นอร ไอที ชิสเรม จ้าตัด ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 09.12.63
25 ผ่าน้ารม เรอน พ.ย.63 4,130.00 4,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพสอยใส ร้านพลอยใส ราคาตัาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 09.12.63
26 ผ่าจ้างซักฝาม่าน (อเทศ) 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางยพา ใสร นางยพา ใสร ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 09.12.63
27 ฟาสำเนาเอกสารใช่ในการประชม(แผน) 1,598.00 1,598.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนทีน ชีริอกช' ร้านพนทีน ซ่ริอกซ่ ราคาล้า'ใม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 09.12.63
28 ต่อ พรบ.รถยนต์ ทะเปียน กร.3504 645.21 645.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาดเนปประตันภัย จ้าตัด บริษัท อาดเนปประตันตัน จ้าตัด ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและ'ราคากลาง 14.12.63
29 ผ่าจัดฟาเล้มรายงานริจัยร.ร.คณภาพล้า!. 10,090.00 10,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟารฟตัอปปี รไชน้ เซ่นเตอร้ ร้านฟาสฬกิอปปี รัใชน' เซ่นเตอร้ ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณแระราคากลาง 17.12.63
30 ผ่าจ้างซ่อมปารงรทยนต์ 995.10 995.10 เฉพาะเจาะจง บริษัทริ.เอส.อาร้.ออใต■ เชลล์ จ้าตัด บริษัทริ.เอส.อาร้.ออใด”เชลล์จ้าตัด ราคาล้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากราง 21.12.63
31 จ้างซ่อมประ®บานสรงห้องกล่มการเวัน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญร้งเริอง อลปเีอนม ร้าน ส.เจริญร้งเริอง อลปีเปียม ราคาตาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 21.12.63
32 ผ่าจางฟาสต์กเกอร้ไดตัทรนยนการตัดก! อง 3,390.00 3,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอที พํรินรง แอนล้ กราฟทีก หจก.เอที พรินรัง แอนด' กราฟทีก ราคาดาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและ'ราคากลาง 21.12.63
33 ผ่าชื้อยาเวชภัณฑ์ปองตันควบคมโรคใ๙ ด 7,688.00 7,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปี เอส ดอมทีวเตอร้ จ้าตัด บริษัท ปี เอส คอมทีวเตอร้ จ้าตัด ราคาล้าไม'เกินวงเ3นงบประมาณแระราคากลาง 21.12.63
34 ผ่าสายเอกสาร ประจ้าเรอน e.fi.63 696.50 696.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพนทีน ซ่ริอกซ่ ร้านพนทีน ชื้ริอกซ่ ราดาตัาไม'เกินวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 30.12.63
35 ผ่า'น้ามันเชื้อเพรัง ธ.ค.63 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง สทาอบริการน้ามันสหกรณ์ 

สราษภร้ธาปี
สทาปีบริการน้ามันสหกรณ์ 
สราษภร้ธาปี

ราคาล้าไม่เกินวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 31.12.63



บนทกขอความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลุ[ราษฎร์ธานี เขต 2
ท ี่.................................................... วันท่ี 16 เมษายน 2564
เร่ือง สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลุ[ราษฎร์ธานี เขต 2

ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 
เร่ือง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ 
ให้ประชาชนตรวจดุไต้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญํตข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุก  ๆ เดือน น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบรายไตรมาส ท่ี 2 เดือน มกราคม -  มีนาคม 2564 จำนวน 49 รายการ ดังแนบ

เห็นควรประกาศขึ้นเว็ปไซด์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และ 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวกิจรัตน์ รักซาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
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(นางยุพิน เกือลาย)
'ไรกล'ม'บริหาร'งานการเงินและ1ลิ’นทรัพย



แบบสรปผลการด่าเป็นการจัดป้อ'จัดจ่างในรอบเสือน มกราดม - ป็นาดม 2564(ไตรมาส!? 2) 
ส่าน้กงานเขดฟ้นท่การสิกษาประทมสิกษาสุราษฎ#ธาบี เขต 2

ส่าสืบ 
1? งาน!?เจ่ดป้อห?อจ่ดจ่าง

วงเ3นท่จ่ดป้อ 
ห?อจัดด่าง 

(บาท)
ราคากลาง รรป้อห?อจ่าง

รายป้อฝู'เสนอราคา 
แลพา”ดาท่เสนอ

ฟไต#บการสัดเสือกแระราดา 
ท่ดกลงป้อห?อจาง

เหสุผลท่สัดเสือก 
โดยสรป

จันท่ของสัญญา 
ห?อท่อตกลงใน 
การป้อห?อจ่าง

1 ค่าป่าม้นเป้อเพสืง ต.ด.63 9,967.00 9,967.00 เฉพาะเจาะจง สกาบีบ?การป่ามันสหกรณ์ 
รเราษฎ#ธาบี

สกาบีบ?การป้ามันสหกร๘ 
สุราษฎ#ราบี

ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 01.01.64

2 ค่าป่ามันเป้อเพสืง พ .ย .63 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง สกาบีบ?การป้ามันสหกร๘ 
สราษฎร์ธาบี

สกาบีบ?การป่าน้นสหกร๘ 
สราษฎ#ธาบี

ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 08.01.64

3 ป้อจัสดดอมฟ้วเตอ# ด่านวน 25 รายกา' 35,740.00 35,740.00 เฉพาะเจาะจง บ?๙ ท ปี เอส ดอมฟ้วเตอ# ด่าสัด บ?!?ท ปี เอส คอมพวเตอ# ด่าสัด ราดาด่าไม'เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 11.01.64
4 ค่าป้าสืม เสือน 6 .ด.63 2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง ร์านพลอยใส ร้านพลอยใส ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 13.01.64
5 จ่างท่าโล่ราง?ส 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง ร์าน ท่ พ ริ!?อกท่ ร้าน ท่ พ ริ!?อกท่ ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 15.01.64
6 ด่าท่อมดอมฟิวเตอ#(ส่งเส?ม) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร์าน % ไอ เรก คอม ร้าน 3 ไอ เป้ก คอม ราดาตาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 18.01.64
7 ท่าสติกเกอ#กรองแสง(การเ3น) 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอท่ พ?นติง แอนต์ กราฟ'พก หจก.เอพ พ?นติง นอนด' กราฟพก ราดาทาไฝเสันวงเ3นงนประมาณและราคากลา' 19.01.64
8 เป ส์ยบแบตเตอ#? รกยนต์ นข 6342 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสง่าการยาง ร้านสง่าการยาง ราคาด่าไฝเสันวงเ3นงนประมาณและราดากลา' 21.01.64
9 ด่าท่อมดอมฟัวเตอร้ (นโยบายแสะแผน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ติ ไอ เป้ก ดอม ร้าน 3 ไอ เป้ก ดอม ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 25.01.64

10 ด่าท่อมดอมฟ้วเตอ #( ส่งเสเม) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 5 ไอ เป้ก ดอม ร้าน 3 ไอ เป้ก ดอม ราคาด่า'ใฝเสันวงเ3นงบประมาณแระราคากลา' 25.01.64
11 ท่าส่าเนาเอกสารใท่ในราชการ(แผน) 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนพน ป้?อกท่ ร้านพนพน ริ!?อกท่ ราดาด่า'ใฝเสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 25.01.64
12 pinฟอมดอมฟัวเตอร้ (ตรวจสอบ) 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ติ ไอ เรก ดอม ร้าน 3 ไอ เรก ดอม ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงนประมาณและราคากลา'! 26.01.64
13 ค่าท่อมดอมฟัวเตอ# (ตรวจสอบ) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ติ ไอ เป้ก ดอม ร้าน 3 ไอ เรก ดอม ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 26.01.64
14 ด่า?สดเร่!อมตอรนเทอ#เป็ด (บดดล) 310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ป้'ลฟาดอมฟัวเตอ#แอดไวท่ หจก. สัลฟาดอมฟิวเตอ#แอดไวท่ ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 26.01.64
15 คาส่ายเอกสาร ประด่าเสือน ม.ด,64 884.00 884.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนฟ็น ป้?อกท่ ร้านพนฟัน ป้?อกท่ ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 28.01.64
16 ค่าท่อมคอมพวเตอ# (ส่านวยการ) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ติ ไอ เป้ก ดอม ร้าน 3 ไอ เป้ก ดอม ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 29.01.64
17 ท่อมปารงรทยนต์ นข 4366 1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง บ?๙ ท โดโยด่าสราษท#ธาบี ผ้ด่าห! บ?!?ท โตโยด่าสราษฎ#ธาบี ฝ'ด่าห ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 01.02.64
18 เปสืยนแบดเดอ#? รกยนต์ บห 1071 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสง่าการยาง ร้านสง่าการยาง ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 01.02.64
19 ด่าจ่ดท่าตรายาง (นโยบายและแผน) ด่ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวพรหม ร้านสุวพรหม ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 02.02.64
20 จัสดดอมฟ้วเตอ# 40,976.00 40,976.00 เฉพาะเจาะจง บ?๙ ท ป ี เอส ดอมฟัวเตอ# ด่าสัด บ?!?ท ปี เอส ดอมฟ้วเตอ# ด่าสัด ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 02.02.64
21 ? สตเกษตร 5 รายการ 4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตนไม'' น้องดา ร้านดันไม'' น้องดา ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 03.02.64
22 เปสืยนหลอดไฟ,ติดดงหลอดไฟ อาดา! ไซน้ท่น้M S เ00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บ?!?หวายแอนต์สืเรนติเบีย?งด่าสัด บ?!?ทวายแอนต์สืเป้นติเบ ีย?งด่าสัร ราคาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 09.02.64
23 ท่อมเดใเองป#บอากาศ ผอ.เขตและประ' 9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง บ?!?หวายแอนด่ส์เป้น?เบีย?งด่าสัด บ?!?ทวายนอนด ่ส เือน3 เปีย?งจ่าสัด ราคาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 09.02.64
24 ด่าป๋ายประชาสัมฬนร'#บสมัดรฟ้กเ?ยนธ 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอฟ พ?นติง แอนต์ กราฟพก หจก.เอพ พ?นติง แอนต์ กราฟพก ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 10.02.64
25 ด่าป่าสืม เสือน ม.ด.64 2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยใส ร้านพลอยใส ราคาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 10.02.64
26 ด่าจ่างท่าตรายาง (การเ3น) 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวพรหม ร้าน!(วพรหม ราดาด่าใม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 10.02.64
27 ด่าท่อมปารงรทยนต่'ราชการ นข 4366 ! 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสง่าการยาง ร้านสง่าการยาง ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา'; 16.02.64
28 (ราส่ายเอกสาร ประด่าเสือน ก.พ.64 438.50 438.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพนพน ป ้เอกท ่ ร้านพนพ น  ร ิ!?อกท่ ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 18.02.64
29 ? สตดอม'พวเตอ# (หม็กฟ้มฟ) 23,436.00 23,436.00 เฉพาะเจาะจง ม?!?ท ป ี เอส ดอมฟ็วเตอ# ด่าสัด บ?!?ท ปี เอส คอมฟัวเดอร้ ด่าสัด ราคาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 19.02.64
30 จางท่าป๋ายร ิ!หร ป้ายป้อสดกเกอ# 7,610.00 7,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอฟ้ พ?นติง แอบด' กราฟพก หจก.เอพ พ?นติง แอนต์ กราฟพก ราดาด่า'ไม,เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 19.02.64
31 ด่าท่อมดอมพวเตอ#พกพา (บดดล) 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ไอ เป้ก ดอม ร้าน 3 ไอ เป้ก ดอม ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 24.02.64
32 ป้อ?สด DRUM OKI (ตรวจสอบกายโน 5,050.00 5,050.00 เฉพาะเจาะจง บ?!?ท ปี เอส ดอมพ า เตอ# ด่าสัด บ?!?ท ปี เอส ดอมพวเคอ# ด่าสัด ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 25.02.64
33 ด่าท่อมปารงรกยนต์ นัข 6342 สฎ.(เป้ร 13,681.56 13,681.56 เฉพาะเจาะจง บ?!?ท โตโยตา!(ราษฎ#ธาบี 

ผ้ด่าหป่ายโตโยตา ด่าสัด
บ?!?ท โดโยด่าสุราษฎ#ราบี 
ฝด่าหป่ายโดโยตา ด่าสัด

ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลา' 25.02.64

34 เป้ดระยะ รถยนต์ นข 6342 13,681.56 13,681.56 เฉพาะเจาะจง บ?!?ท โตโยด่าเ(ราษฎ#ราบี 
ผ้ด่าหป่ายโดโยดา ด่าสัด

บ?!?ท โดโยด่าสุราษฎ#ธาบี 
ฝด่าหน่ายโดโยด่า ด่าสัด

ราดาด่าไม,เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 25.02.64

35 ด่าต่อ พ.ร.บ. รทยนต์ นข 6342 สฎ. 939.43 939.43 เฉพาะเจาะจง บ?!?ท อาดเนปประสันสัย ด่าสัด บ?!?ท อาด เนป่ประสันสัย ด่าสัด ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงนประมาณและราดากลา' 01.03.64
36 ดาอปกร๘#บสัญญาณดาวเท่ยมของโร' 41,640.00 41,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ไอ เป้ก ดอม ร้าน 3 ไอ เรก ดอม ราคาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 01.03.64
37 ด่า?สดดอมท่วเตอ#(MOUSE,SD CARC 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บ?!?ท ปี เอส ดอมฟ็วเตอร้ ด่าสัด บ?!?ท ปี เอส ดอมพวเตอ# ด่าสัด ราดาด่าไฝเสันวงเ3นงบประมาณและราคากลา' 03.03.64



/
I

38 ค่าป้ารม ประจำเรอน ก.พ.64 1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง รานพสอนไส ร่านพสอนไส ราดาค่าไมเสินวงเรนงแประมาณแสะราดากลา. 11.03.64
39 ท่าป้าปันเฟ้อเพสิง เสิอน ท.พ.64 24,247.20 24,247.20 เฉพาะเจาะจง สทาปีบ?การป้าปันสพกรณ์ 

สราษฎร์อาป็
สทาปีบ?การป้าปันสหกรณ' 
สุราษฎร์ธาปี

ราคาดาไม่เกินวงเรนงมประมาณและราคากลา. 15.03.64
40 ท่าป้าปันเฟ้อเพสิง เรอน ฆ.ท.64 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง สทาปีบ?การป้าปันสพกรณ' 

สุราษฎร์อาปี
สทาปีบ?การป้าปันสพกรพ 
สราษฎร์ธาป็

ราคาดาไน่เกันวงเรนงนประมาณและราคากลา>1 18.03.64
41 ป้อมบ่ารงรทยนต์ กร 3504 18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง ร่านคอประสับยนต์ ร่านด่อปร!!สับยนต์ ราดาต์าไปเกันวงเ3นงนประมาณและราดากลา. 19.03.64
42 ป้อมอปกรณ์ไฟฟ้า/พลอดไฟ่ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บ?ฟ้ทวายแอนต์สัเอ็นสิเปีย?งจำกัด น?ปัทวายแอนต์รเอ็นสิเปีย?งจำกัร ราคาท่าไฝเกันวงเ3นงฃประมาณและราดากลาV 19.03.64
43 วัสดส่าปักงาน 67 รายการ 67,749.00 67,749.00 เฉพาะเจาะจง น?ษัทนภาพรรณทอมเพลกป้จำกัด บ?ปัทนภาพรรณคอมเหอ็กป้จำกัด ราคาค่าไมเกินวงพินงษประมาณและราดากลาเ 22.03.64
44 ท่าป้อมปารงรทยนต์ มน 6342 รฎ. 754.35 754.35 เฉพาะเจาะจง บ?ษัท โดโยต์าล่ราษฎร์ธาปี 

ผ้จำนน่ายโดโขต์า จำกด
บ?๙ท โดโยต์าล่ราษฎร์ราปี 
ผ์จำหน่ายโคโยดา จำกัด

ราดาดั๋าไปเกินวงเรนงมประมาณและราดาคลา. 22.03.64
45 จำงยำยและรดสังเด?องป?นอากาศ 9,095.00 9 ,0 95 .๓ เฉพาะเจาะจง บ?ษัทวายแอนต์สัเอ็นส ิเปีย?งจำกัด น?ปัทวายแอนต์สัเอ็นส เิป ีย?งจ ำ ก Cัราดาต์าไปเกินวงเรนงมประมาณและราดากลา. 22.03.64
46 จำงพ่าสมลโทรศัพท์ 40,000.00 40 ,๓ 0.00 เฉพาะเจาะจง บ?ปัท สวรรทเอ้กนร จำกัด บ?๙ ท สวรรณอักษร จำกัด ราคาดา’ไปเกินวงเรนงมประมาณและราดากลา< 25.03.64
47 ป้อมเด?องป?บ่อากาส พ'องรองกล่มบด เล 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง น?ฟ้ทวายแอนต์สัเอ็นสิเปีย?งจำกัด บ?ปัทวายแอนต์สัเอ็นสิเปีย?งจำกัร ราคาดาไปเกินวงเ3นงนประมาณและราคากลา. 29.03.64
48 ท่าก่ายเอกสาร ประจำเรอน ป .ด.64 2,905.00 2 ,๓ 5 .00 เฉพาะเจาะจง ร่านพนฟ้น ฟ้ร็อกป้ ร่านหนฟ้น ฟ้?อกฟ้ ราคาค่าไปเกินวงเ3นงมประมาณและราดากลา. 31.03.64
49 ท่าจํสด?บสัฌญาณรนเทอ?เปัดดอม (ก- 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง พรเก. อ ้ล ฟ้าดอมฟ้วเคอร์แอดใวป้ พรเก. อ้สฟ้าคอมฟ็วเทอร่นอดไวป้ ราคาดาไปเกินวงเรนงมประมาณและราดากลาเ 31.03.64



บนทกขอความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ท ี่.................................................... วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564
เร่ือง สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลุ[ราษฎร์ธานี เขต 2

ตามท่ี คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2558 
เร่ือง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ 
ให้ประชาชนตรวจดุไต้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุก  ๆ เดือน น้ัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณพ.ศ.2564ในรอบรายไตรมาสที่3 เดือนเมษายน-มิลุนายน 2564จำนวน3 3รายการดังแนบ

เห็นควรประกาศข้ึนเว็ปไซด์ของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และ 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื้อโปรดทราบและพิจารณา

/พุ.
(นางสาวกิจรัตน์ รักชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- โ ? ท& พ )  3J&S 5 otu f/jjug,
ไ

—  'iW v I f l w s i  V\lt<L>5i-f3 (นางยุพิน ๓อลาย)
ผ้อำนวยการกลุ่มบ'รหารงานการเงินและสินทรัพอํ



แบบส?ปผลการด่าเป็นการจ้ดข่อสิเตจ้างในรอบเสือน เมษายน - ปัฤนายน 2564(ไตรมาส'สิ 3) 
สำปักงานเขตสินสิการสิกษาประทมฝ็กษาสุราษฎ?ธาปี เขต 2

ส่าสับ 
สิ งานสิสิเดข่อห?อสิตจ้าง

วงเ3นสิสัดข่อ 
ห?อสัคจ้าง 

(บาท)
ราดากลาง ไรข่อห?อจ้าง

รายข่อผู้เสนอราดา 
และ1ราคาสิ1สนอ

ผู้ไต้?บการ(สัดเสือกและราคา 
สิตกลงข่อห?อจ้าง

เหสุผลสิสัดเสือก 
โดยส?ป

จ้นฟ้ของสัญญา 
ห?อม้อตกลงใน 
การข่อห?อจ้าง

1 ใ!!อมคอมฟิวเตอ?พกพา (ICT) 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ?าน สั ไอ เรก ดอม ร้าน สิ ไอ เรก ดอม ราคาตาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 01.04.64
2 ด่าสิสตสิตงานฟิร (พาน*(ม) 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ม้านบายศ? งานใบตองดอกไม้สด บานบายศ? งานใบตองดอกไม้สด ราดาดาไม่เสันางเ3นงบประมาณและราคากลาง 01.04.64
3 ด่าข่อมดอมฟ้าเดอ? (พัฒนาดร) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 5 ไอ เสิก คอม ร้าน สิ ไอ เรก ดอม ราดาตาไม่เสันางเ3นงบประมาณและราดากลาง 01.04.64
4 ท่าสำเนาเอกสารประชมฝ'บ?มาร 27,690.00 27,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนฟ้น ข ่?อกข่ ร้านพนฟ้น ข ่?อกข่ ราดาดาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 01.04.64
5 จ้างสัดท่าระบบดอมฟ้าเดอ?นม่ข่าย Clo 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกไทม้ ร)กใส นายโกรทม้ สุกใส ราคาต้าไม่เสันางเ3นงบประมาณและราดากลาง 01.04.64
6 สัสดเกษตร 2 รายการ 3,956.00 3,956.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัทโอมโปรสักสํ เข ่น1ตอ? จ้าสัต บ?ษทโฮมโปรสืกสํ เข ่นเดอ? จ้าสัด ราดาตาไม่เสันางเ3นงนประมาณและราคากลาง 04.04.64
7 ด่าร!อมเด?องปสินเดอ? (การเ3น) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไ ไอ เรก ดอม ร้าน ไ ไอ เรก ดอม ราดาด่าไม,เกินางเ3นงบประมาณและราดากลาง 16 04 64
8 ชอมระบบต้สาขาโทรสัพท' 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บา.อา?เรมข ่ ข่ส์คอมมปัเคข่น บจ.อา?เรมข่ ข่ส์ดอมมป้เคข่น ราดาตาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 20.04.64
9 สัสด 6 รายการ 27,795.00 27,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกา?นตี ร้านกา?นต็ ราดาตาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 21.04.64

10 สัสดดอมฟ้าเดอ? 39,047.00 39,047.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัท ปี เอส คอมฟ้าเตอ? จ้าสัด บ?พัท ปี เอส ดอมฟ้าเดอ? จ้าสัด ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงนประมาณและราดากลาง 03.05.64
11 ด่าจ้างเหมาสัตต้นไม้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทะนงศักสืรนทรก่าเหปัด นายทะนงสักสิ รนทรก'าเหปัด ราดาดาไม่เสันางเ3นงบประมาณและราคากราง 03.05.64
12 ด่าสัสตเกษตร 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นไม้ ก.ม.0 ร้านต้นไม้ ก.ม.0 ราดาดาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 12.05.64
13 ด่าใ!!อมดอมฟ้าเดอ? (อำนวยการ) 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไ ไอ เรก ดอม ร้าน สิ ไอ เรก ดอม ราคาคาไม่เสันวงเ3นงนประมาณและราดากลาง 12.05.64
14 ด่าใ!!อมดอมฟ้าเดอ? (อำนวยการ) 2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 5 ไอ เรก ดอม ร้าน 51 ไอ เรก ดอม ราดาดาไม่เสันางเ3นงบประมาณและราดากลาง 12.05.64
15 ด่าชดยาม?กษาการ๔ 2 ชด 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง TIDYOD TIDYOD ราดาต้าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 12.05.64
16 ด่าสัดท่าตรายาง (บดดล+อำนวยการ) 1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวพรหม ร้านสุวพรหม ราคาตาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 12.05.64
17 ด่าป่าส์ม ประจ้าเสือน ปี.ด.64 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร่านพลอยใส ร้านพลอยใส ราคาต้าไม่เสันางเ3นงบประมาณและราดากลาง 13.05.64
18 จ้างท่าส่าเนาเอกสาร 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนฟ็น ข ่?อกข่ ร้านพนฟ้น ข ่?อกข่ ราดาดาไปเสันางเ3นงบประมาณและราดากลาง 20.05.64
19 ด่าก่ายเอกสาร ประจ้าเสือน พ .ด.64 1,294.00 1,294.00 เฉพาะเจาะจง ร่านพนฟ้น ข ่?อกข่ ร้านพนฟ้น ข ่?อกข่ ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 21.05.64
20 ข่อมเด?องป?บอากาศ (IT)นระข่อมใฟ 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัทวายแอนต้สืเรนจ้เป็ย?งจ้าสัค บ?ษัท่ทยแอนด'สิเสินสิเปีน?งจ้าสัด ราดาดาไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราคากลาง 01.06.64
21 ข่อสิสตสัดงานฟ้ร สินสิ 3 ปีทนายน 64( 7,755.00 7,755.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัทนภาพรรณดอมเพรกข่จ้าสัต บ?พัทนภาพรรณดอมเพสืกข่จ้าสัด ราดาด่าไม่เกินวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 01.06.64
22 ข่อมเด?องป?บอากาศ (ป็เทศ) จ้านาน 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัทวายแอนด์สืเรนจ้เปีย?งจ้าสัด บ?ษัทาายแอนต้สืเรนสิเปีย?งจ้าสัค ราดาตาไม่เกินวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 04.06.64
23 สัสดดอมฟ้าเตอ? 81,128.00 81,128.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัท ปี เอส ดอมฟ้าเดอ? จ้าสัด บ?ษท ปี เอส คอมฟ้าเดอ? จ้าสัด ราดาด่าไม่เสันางเรนงบประมาณและราดากราง 04.06.64
24 ข่อสิสดดอมฟ้าเตอ? (DRUM OKI,HUB 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัท ปี เอส ดอมฟ้าเตอ? จ้าสัด บ?ษ้ท ปี เอส คอมฟ้าเทอ? จ้าสัด ราคาด่าไปเสันางเ3นงบประมาณและราดากลาง 10.06.64
25 ด่าก่ายเอกสารและเขาเล่มโดรงการ 0-1 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่ายเอกสาร สิระพัฒม้ ร้านก่ายเอกสาร สิระพัฒป ราคาด่าไม่เกินางเ3นงบประมาณและราดากลาง 11.06.64
26 ข่อสัสคดอมฟ้าเดอ? (สายชา?ด) 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัท ปี เอส ดอมฟ้าเตอ? จ้าสัด บ?พัท ปี เอส ดอมฟ้าเดอ? จ้าสัด ราดาดั๋าไม่เกินวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 11.06.64
27 ข่อมเด?องดอมฟ้าเดอ? (การเ3น) 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไ ไอ เรก คอม ร้าน 5 ไอ เรก ดอม ราดาด่าไม่เสันางเ3นงบประมาณและราดากราง 11.06.64
28 ข่อมดอมฟ้าเดอ? ห้องประชม (ปัเทศ) 13,580.00 13,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไ ไอ เรก คอม ร้าน 51 ไอ เรก ดอม ราดาด่าไม่เสันางเ3นงบประมาณและราดากลาง 14.06.64
29 สืดสังมลอดไฟ เปส์ยนสไทไฟ (อำนวย 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัทวายแอนด์สืเรนสัเปีย?งจ้าสัค บ?ษัทวายแอนต้สืเสินสิเปีย?งจ้าสัต ราดาด่าไปเสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 14.06.64
30 ด่าป่าปันเข่อเพรง เสือน เม.ย.64 9,420.20 9,420.20 เฉพาะเจาะจง สกาปีบ?การป่าปันสหกรณ์ 

สุราษฎ?ธาปี
สกาปีบ?การป่าปันสหกรณ์ 
สุราษฎ?ราปี

ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 15.06.64

31 ด่าป่าปันเข่อเพรง เสือน พ.ด.64 3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง สกาปีบ?การป้าปันสหกรณ์ 
สราษภ?ธาป็

สกาปีบ?การป่าปันสหกรณ์ 
สุราษฎ?ธาป็

ราดาด่าไม่เสันางเ3นงบประมาณและราดากลาง 15.06.64

32 ด่าป่าปันเข่อเพรง เสือน ปี.ด.64 24,945.00 24,945.00 เฉพาะเจาะจง ลกาปีบ?การป่าปันสหกรณ์ 
สราษภ?ธาป็

สกาปีบ?การป้าปันสหกรณ์ 
สุราษฎ?ธาป็

ราคาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 16.06.64

33 สืดสัง/ม้าย/ข่อมระบบไฟ (แผน) 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บ?พัทวายแอนต้สืเสินสิเปีย?งจ้าสัค ม?พัทวายแอนต้สืเรนสิเปีย?งจ้าสัด ราดาด่าไม่เสันวงเ3นงบประมาณและราดากลาง 28.06.64



 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควร
ดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 

 
     เขียนที่............................................................... 
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กิจกรรมที่ 4 
 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับที่น่าพอใจ ควรดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ 
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.., 
.,1 I '1!1'1fH1\I I 'a'Vlft 
VI «LJ., ., 1u~flfl114\J'lh::2.11w u '\/lft4'1Jfl,n'au 

~el'a1EJn1'a 
'a\1fl 

~\Jth::1mu 

'o 
~tlth'::i.mu ,J1'U1'U 

16 lu1'Uihn~ 6411320 200043600241008 tli'utJ,~'liEllJLL'1l2.IEl11'11'l'L1tJ'UEl11'11':itl'l'tn!lum,t~~nEli1i1~~1.111~L1uuu1uJ·rn,whu'<lu1uvl1Liiuui11J1!lMi'1iilfllJ'ij~,,,,rlili,rn~nifi1ii , ... , ':,.I 1 249,000 
-- -

1*,u~u\i 6411320 
f- -- ~-~- ------

18 u1'Uu1..:i'IJ'4'U. 6411320 
------------>------

19 lu1'Um..:i~1'U 6411320 

20 lu1'U-w'9llm2 6411320 

tli'uth-ll'll!llJLL'il:U!l11'1TIL~t1t.1!l11'11':itl':itn!luLL'<lt~~rim'lf1~5u1,~L~t1uu11J'U'U1~11i1'U'<'lllttl1"U'el1L.n!l'Vl'U"W'U~~,,,1lil'1':i1"1Yt1ifi1i1 , , , 'c,J 

tlfotl1~1iolJLL'1ll-l011'11"lL7!J\JEl11'11'ltl"i::nouLL'<l::~~rioi,{1~~t.111~L~EJ1.1u1w1~'1l\lt.1i1ua1J11.1vl1Lii!Jueh1J1ofi~i'1ilfl11~~,,,-rlil')'i11'1{1'ifi1il 

tlfoll1-ll'li'ellJLL'!f:U'el11'11':iL~tl'Uel11'11'ltl'ltn!lULL~t~-llrim1f1-:i~'U1'l-llL~1.l'U'U1'U\J1~'11'Ulli1U~'l1'U:U811.fl!l'l11J:U'1-llVl1lil~'l1'1Y{Jit'i1il 

tli'uu1~'ll!ll-JLL'ill-JEl11'11'iL~tl'Uil11'11'lU'itn!lULL'<lt~~rim,f1~t'UL'l~L;tJ'lJ'U1'lJ'Wl'lJ\J12(111'U'<IL'lJ1'W-llD11J1il1J1'Ulll1'!l'lJ{~,,,-rlil'l'l11'l{lifi1U 

20004360024101P5 
------

2000436002410LD6 
----

200043600241 OCl7 

2000436002410HL5 

1 I 494,000 
---

1 4 160,500 --- -----
1 259,000 

- -----
1 130,000 

--------- - ---
21 lu1'U'i1~QiU'i~~1'U~~ 6411320 2000436002410LC8 tli'ut11~1iol-JLL'1ll-Jil11'!1"lL7fJ\JEl11'117tl"itf1El\JLLllt~~ri!lil{1~51J1"l~L7fJ'U1J1\J'l11'1!]it11::i,11.1~,ii1uatJ1~~il1J811JlEl"!\.1;;1J~~ ... 1lil')"l11'1{1ifi1ii 1 I 159,000 

- --------.-- ---
10 2 41 OC 19 I tlfot11-ll'li 'el:u LL'!f :U'tl11'11'lL~tl'U en R1':itl':itf1 'tlU u.~t~-llri 'tl.1f 1 ~~'U 1 ':i~L~ti'U'U1'U f!V1mrulli1u~11 i,ia1 L/1 BY!'U'W1J'1~V11 lil~'i1"1Y{Ji1nil ~ 

'l.li'u'l.li~'lfEll-JU'ill-J!l11'11'iL1fo'lJ!l11'11'l'll"itnauLL~t~~ti!li1f1~~'lJL'l~L;u1.1u11J'l!ty1'l.l'lio~lli1uM'<'El~l'ln611J10w1.111,i'~,,,,r,i'l111,1{1ifi1i1 23 IU1'UV1r0'1u"'eM 6411320 

24 tu1'Ui1flmvrii..:i 6411320 

2000436( 
---

2000436002410HL1 

200043600241 OMA8 tli'utli-ll'll!llJLL'1ll-J!l11'11'lL;fJ\Jil1fl1'lU':itfl!l'l.JLLftt~~nilili'1~~1JL"i-llLifJ'lJ'U11J,.;'ltJlil1'1!ii~lli1'U'<IU1f11,!l-J1mi11J1!lL'!JfJ1'1~Wllil<)"l11'l{lifi1i1 

1+ 274,000 - ------
1 132,000 
- ----

1 276,000 
---+-------+-----------! 

25 ,-r~~~61'i1'i1l.l 6411320 

~Tr~J11,1'i11.1 6411320 

2000436002410HL7 
~ 

2000436002410CJ1 

iJ½'u'l.l1~'li!ll-JLL'!flJ!l1"'11':iL;fJ1J!l11'11'5'U'ltn!l'ULL'<lt~-ll flfli1f ,~~1J L "l-ll ,;tJ'lJ1(;)\Jl;ti1'i1'i1l-J,'j1'U'<lfl L~{;)D1Lil!l'l'fUYi'U\r~,,.-rlll'1'S1'1Y{litni1 
-----+- --- ------ ---- ---l-----+--------

tl½'utl11'l1'e)lJ U'!f:U'el1f'l17L;tJ'lJ81f'l1'J'U'ltf1'e)'lJLL'<ltii~ na11i1~~\J 1 'l1,'itJ'lJ'l(;)rl1,'l1'l1:Ulli1'lJ'<ll'lft8~1'lf1D1Ll1El'l'l'UlJ'1~Vl'llll'l'l1'1!1{;J'fo1il 

1 I 604,0lf(} 

1 259,000 
1----1----------+-------+ ------ ---+-------------------------------- --------- ------t- --
12111~\J'UV11~~- I 64113?0 200043600241006 tl½'u'l.l1~'li€llJU'!flJ'el11'11'lL;tJ'lJ!l11'11'iU'Wn€l'lJLL'<ltii-:in~i1f1-ll~'UL'NL;tl'lJ'l(;)'IJ'lJVl1~1lJlli1'lJ'<l'Vl~~~~gv/1,i1~~~~~~~1'1!1!Jfo1i1 +-----1------

~V'l'Ul.l ~ 11320 20004360024101 P9 tlfut11-:i'll8l.JiL'lll.J'el1f'l1'l L1fJ'lJ'el11'11'ltl':i::n 'tlULLft::~~n'tl.1~1~~1JL ':i~L1tl'lJ1lilW'Ul.Jl1i1u~wu:un1L.n'el'VfUl.J~-ll"11{;)~'l1'1!1{liti1il 

1 

1 

142,000 

110,000 
>---+--------- ----t ----- -+------------- ----- ------- ------ -----------------+--- --

29 l1~V'ltU.~..'.l 6411320 2000436002410LDO ,J i'uiJ 'l~'l!Ell-1 LL'!ll-lEl1f'l1'l L1fJ1Jil11'117U'ltflil'l.J LLftt~~flEli1i' ,~~'U 1, ~ LifJtJ1(;)V.t LL!1~11i1\J ft'U1\Jlil1'tl'lJD11J1!l'U1\Jlil1'tl'lJ'1~1,11{;)!1111'1flifi1U 
" • " • i,J 

1 333,000 
--------•----- -----------!----- ----------- ------- ----- +----------,+--------

30 1~'i1~!)iUT,~ ~411320 
- ------- --

-~1 !~1;1~61'i1'i1l.l 64: 132~ 

200043600 2 41 O LD4 lufou1~,louu'1ll-Jfl1"'11'SL;ut.1mR1'i\l'i:: nvu LLl'lt~~tivi1fo~'U 1 rn'iuu1111·rn10 f ti11~lli1ufl,ii:'l.l1u v11J1ElVjtJYiui~V11111'l-s11,1{1i,ni1 
-----------------·---------------------------· 

2000436002410CJO l'lli'tJ'l.li-ll'lfEll-JLL'lll-JEl11'11'iL°=Ju'lJEl1t'l1'l'llWn!ltJLL'<'t~~tia11f1~~1Ji'i~L;uu11111;J,itm1,1u~1u'<llilttl"l'l.Jt111J1ElL1JtJ1'1~,,,,r,i<l'l1'1!1{1ifi1i1 
----------

1 

1 

594,000 
f--

233,600 
--

32 l1~1L'i''1'U1'i1l.l 6411320 2000436002410LC9 f'lli'u'll1-ll'!fillJLL'lllJ!l11'11'lL'ifJtJ!l1t'l1'itl'itf1El'ULLftt~~rio'1f1~~tJL':i~L'ifJtJ'l(;)1L'l'\ltJ1'i1l-J,'j1uftu1n'l!l-J1nt111J101,iu1,1~V11111'l'l1'1!1{1'fo1i1 '1 228,000 
r-~----161---
33 1~~..:itu'i~~~i 6411320 .. 2000436002410RK1 tJi'uu1~'llEllJLL'!fl-J!l11'11'lL'itJ'lJEl1f'l1'iU'itflil'l.JLL'<lt~~n!li1f1-lltu1,~.;tJ1.l'l{;)-.i~'tl'U'it~'l!ljlli1u1,~'lJ~an11J1iJVl1'!J'lJ::'1~'1!1{;)'l'l1'1!1{]ili1U 1 

--
473,000 

------ --
34 1~~2J..'.lfll'11'i1l.l I 6411320 20004360024101P6 tlftJu'l'~'!fEll-JLL'!fl-J81f'l1'H'ifJ1.1El1fl1'iU'itnfl'l.JLLflt~~rio11f1~~1JL'S~,'itJtJ'li1lillJ~fo1ft1'J1l-Jlli1'UflV11'!J1.lte111J1ElVl1'tl\Jt'1~'\/l'llili1'i1'1!1flitni1 • , • ':,J 1 164,000 

1-- ---- -------
35 1~ei!cycy1'i1l.l I 6411320 2000436002410HL8 tli'utJ1~'1iEll-JLL'lll-JEl1f'l1'lL'itJ1JEl11'l1'itl'ltnfluLL'<l::~1rioi1i1~~t.1l'l4L'it11.11111oi'ilJl\!1'i1iJlli1u'<l\ll::~n,1,1ilt1v11J181f111;j<ij'~,,,1'lll<l'i1'1!1{1itni1 1 408,000 

-------- ---
36 1~B1.1m'i11.1 6411320 2000436002410GP5 'l.li'utl1~'lialJLL'!flJ!l11'11'iL1tJtJ!l11'11'i'l.l'itnauLL1:lt~~nEl'1i1~~tJL'l-ll,;!JtJ1lil?1l-J'l'l1'J1ulli1uftl'lflfl~1'Vl'iD11J1Elvi1,i1-ll-;i'~,,,,r,i'l'i1'1!1{1ill1il 1 243,000 

-------- --- -
37 1~Bl.lm11~ 6411320 2000436002410HLO tl!ut11 ~'l1'el:U LL'!ll.J'el11'11'l'L'i1.i'U 01 f'l.J'ltl':itf1'e)\JIJ.ftt~~ri 'eli'!h:itu L ':i~L'ifJ1J'lliltl:U'l11'l1.1,'i1u1,1~a11.fl'el'Y11'11\Jt'1 ~Vl1 lll'1':i1'1!1!]iti1'W 1 374,000 

--- ------------------------ ----- ------------+-- ----
1 lu1'U111~UVjl-l1'16 6411320 20QP43600241 OQN8 ~U6ll .30J/26(u2539 )1 'i..:i b7EJ'Uu1'U1111uvi1.11'16~ 1u'1u1..:i1.1t b~mh LfleJ~'U~'U~..:ivr1~~'i1~oi61u 1 600,000 
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1 IU1'Wb"!J1'W1L'W 

.., 
,via 

LL"'1i'l<i11lil<i!L'aU 

6411320 

"aifl 

-II\Jtl'a::i.11ni 

;ie,1vn11 '0 
\11'1J1'1J 

1 

-ll'U\J1ZSJ1CI.I 

424,200 20004360024101 P4 I ~11J'1'V'l! .4( l1el.:J~11J4l1eJ.:J)L 'N b~fl'WU1'Wb "!J1'W11 'W~1'Url~'Wfl1'Wel1 bilel'V'l'WlJ~.:JVl1~~':i1'1:t{lil'i1'U 
- ------ ---- -----l-----·---------1<------f---l------- I ---- -+. .. ·· ·· - - ·· - 424,200 

2 u1u1t,1ufJ1.:i 

3 u1u1wiwm l641132ofzooo436002410CIS-ti11J'1V'l:.4(l1eJ.:J~1lJ4l1~.:J)L':i.:Jb~fl'tJU1'WLV'liwu1~1'Urtt,1:mn1~el1bilil1.fl11~~.:ivr1~'1':i1-;flil'i1'U --a , , d.l 

6411320 I 200043600241 OMAS I ~1l.1'1'V'l~ .4(i.1eJ.:i~1lJ4i.ieJ.:i)11.:ib~fl'W'U1'WLt,1'Wfl1.:J~1'U'1vi1"ll'Wel'Wel1bilelffl~,iU~1J~.:ivr1~~'S1'1:t{lifl1il 1 

1 424,200 

4 lu1u1.:i~l.1 6411320 I 2000436002410HK9 I ~1l.1'1'V'l,i .4(ieJ.:i~11J4ieJ.:i)11.:iL~f!uu1u1.:i~lJ~1um "!J11.:ie11LileJu1um~u~.:ivr1~~':i1'1:t{lil'i1'U 1 424,200 
I----+-----------+-------+------

~ l~1u~ry1,J"'eJ.:i __ I 64113~~ I_ 2000436002410RKO :11J'1'V'l!,4(:eJ.:i:11J4:eJ.:i)h.:iL:fl'W~1~ry1i.J"'eJ.:i~1ur1 .. ~:eJ.:i~nei1LileJ~'W~~.:i~1~~':i1"1:t:i:1il L_1 ___ l 424,200 

6 ~mfi111111J 16411320 T 200043600241oru9 '11lJ'1V'l!,4(vreJ.:i'111J4vreJ.:i)h.:ib':ifl'tJ1~ml'i111111JIJl1ur1m'1~el1bilel'l1'WV'l'tJ'1.:JVl1~~11'1:t{l':il'i1'W 1 ·- 1 r 424,200 
>---->---------+----+-------------t-

6411320 200043600241 OQN7 ~11J'1'V'lj .4( l1el~~11J4l1eJ.:J)L ';j,!j b~fJ'tJ1~'W'W'Y11'S1lJ~1'U'1'VJ1 b~ fle)1bilel'VJ101.:J~.:JVl1~~':i1'1:t{lil'i1U f--1 + 424,200 

1 i'~m;~~------6-411320 20004360024100N~_ \1eJ.:itl1ieJ.:i~11J1Jm~fl'W;~.:i4~/49L_'S_.:iL_~fl_u_1_~_m~~~~1u'1i.J~~-'1_.:i-_fi~_1Lfl_eJvi1_"llu_~~.:i_vr_f_~~-~;-_,;_{l_i_B1 1 -387,800 -1 

7 l1(;1'W'tJYl1'S1lJ 

1 1~"1'1'WlJ 6411320 2000436002410HK7 m~1':iL~uu105'1/58('11)~1'1Ju.~'IJ~tA1,nsl1€ML~ti'WL'NL~m.J11t1"ll'IJ1JIJi1tJc1"t'l'IJ1JB1L.nowu1Ji-:ivi11t1~':i1'b'!Jifi1u I 1 I 8,174,000 

1 1~J1~ --- 6411320 2000436002410HK8 V1t'\1'lLivu<1tl'ti.103/61'tl'U1M'l1'il~Lifltmni4'u~~('lm'tl~LLe.iu~utm)1rniEJu1\lltl1vtll'hum'tl1ci1u'el11.11'ilvi101~i~V11\ll~·n1,1!l{1nu I 1 I 3,385,0~ 

51 28,037,500 

) 


