แบบรายงานผลการจัดจ้างค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
(รายการงบผูกพัน พ.ศ. 2560 - 2561)
โรงเรียน .................................................................. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ....................................
1.รายงานงบประมาณทีไ่ ด้รับ อาคาร
วงเงิน
2.ผลการดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุสานักงานนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ
ประกาศจัดซื้อ
วันที่
เดือน
พ.ศ.
กาหนดการยื่นซอง วันที่
เดือน
พ.ศ.
กาหนดการเปิดซอง วันที่
เดือน
พ.ศ.
ผลการดาเนินการ
ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง
ลงนามสัญญจ้างแล้ว (สาเนาสัญญาส่ง สพฐ. 1 ชุด)
1. เลขทีส่ ัญญา
วันที่
เดือน
พ.ศ.
2. วงเงินตามสัญญา
บาท
ดาเนินการโดยวิธีพิเศษเนื่องจากดาเนินการด้วยวิธีทาง e - bidding แล้วไม่ได้ผู้รับจ้าง
รอลงนามสัญญา
1. กาหนดลงนามในสัญญา
วันที่
เดือน
พ.ศ.
2. วงเงินตามสัญญา
บาท
กาลังดาเนินการหาผู้รับจ้าง (แต่ไม่สามารถผูกพันสัญญาทันภายใน 31 ม.ค. 60
1. คาดว่าจะลงนามในสัญญา
วันที่
เดือน
พ.ศ.

บาท

กาลังดาเนินการหาผู้รับจ้าง (แต่ไม่สามารถผูกพันสัญญาทันภายใน 31 ม.ค. 60
เนื่องจาก

แนวทางการแก้ปัญหา

ผู้รายงาน
วันที่
โทร
โทร (มือถือ)

ตาแหน่ง
โทรสาร

หมายเหตุ 1. รายงานตามแบบฟอร์มนี้ และสาเนาสัญญาจ้าง ด่วนก่อนทาง E-mail : contract.b3@gmail.com
2. รายงานเป็นทางการทางหนังสือราชการฉบับจริง

รายชือ่ สถานศึกษาที่ต้องส่งสัญญาจ้าง
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิน่ ทุรกันดาร
ที่

รายชือ่ สถานศึกษา

อาเภอ

จังหวัด

สังกัด

รายการ

ปี 2560

ปี 2561

งบประมาณทั้งสิน้

1 บ้านแม่แฮเหนือ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

สพป. เชียงใหม่ เขต 6

โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ)

2,432,200

9,728,800

12,161,000

2 เวียงผาวิทยา

แม่สรวย

เชียงราย

สพป. เชียงราย เขต 2

อาคารเรียน แบบ 216 ล / 57 - ข (เขตแผ่นดินไหว)

4,194,800 16,779,200

20,974,000

3 อนุบาลเชียงของ

เชียงของ

เชียงราย

สพป. เชียงราย เขต 4

โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ)

2,432,200

9,728,800

12,161,000

4 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทศิ

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

3,506,000 14,024,000

17,530,000

5 บ้านแม่ระเมิง

ท่าสองยาง

ตาก

สพป. ตาก เขต 2

โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ)

2,432,200

9,728,800

12,161,000

6 อนุบาลกุสุมาลย์

กุสุมาลย์

สกลนคร

สพป. สกลนคร เขต 1

อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก

4,395,600 17,582,400

21,978,000

7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพม. เขต 9

อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก

4,395,600 17,582,400

21,978,000

8 ท่านผูห้ ญิงจันทิมาพึ่งบารมี

ภูพาน

สกลนคร

สพม. เขต 23

อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก

3,445,200 13,780,800

17,226,000

9 ร่มเกล้า สกลนคร

โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร

สพม. เขต 23

อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก

4,111,200 16,444,800

20,556,000

10 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

เมืองสุรินทร์

สุรินทร์

สพม. เขต 33

อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก

4,111,200 16,444,800

20,556,000

11 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

สพม. เขต 34

อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

4,509,600 18,038,400

22,548,000

12 ห้องสอนศึกษา

เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34

อาคารเรียน แบบ 324 ล / 55 - ข (เขตแผ่นดินไหว)

5,433,800 21,735,200

27,169,000

13 แม่สะเรียงบริพตั รศึกษา

แม่สะเรียง

อาคารเรียน แบบ 324 ล / 55 - ข (เขตแผ่นดินไหว)

5,433,800 21,735,200

27,169,000

แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34

