
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าซ้ือหนงัสือพิมพ์ เดือน ก.พ.63 190.00               190.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย ์ จิรบวร/190. บาท คุณสุรีย ์ จิรบวร/190. บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

2 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,974.00            1,974.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,974.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,974.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

3 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ม.ค.63 13,271.80           13,271.80       เฉพาะเจาะจง หจก. ทพ. วทศันาบริการ /13,271.80 บาท หจก. ทพ. วทศันาบริการ /13,271.80 บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

4 ค่าซ้ือน้ าด่ืม 240.00               240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานชิ/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานชิ/240.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน(หมึกพิมพ์) 73,100.00           73,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/73,100.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/73,100.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

6 ค่าซ้ือวัสดุงานบา้น 8,069.00            8,069.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน หมงฮวดเฮง/8,069.- บาท ร้าน หมงฮวดเฮง/8,069.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

7 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน 4,714.00            4,714.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/4,714.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/4,714.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

8 ค่าจ้างเช่าอินเตอร์เนต็ เดือน ม.ค.62 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโีอท ีจ ากดั/3,306.30 บาท บริษัท ทโีอท ีจ ากดั/3,306.30 บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

9 ค่าจ้างท าส าเนาแบบทดสอบ 115,842.00         115,842.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีติการพิมพ์/115,842.- บาท บริษัท กรีติการพิมพ์/115,842.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย กรุ๊ป/3,000.- บาท ร้านพรชัย กรุ๊ป/3,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/หนว่ยตรวจสอบภายใน ราคาเหมาะสม

11 ค่าจ้างถ่ายเอกสารแผนปฏบิติัการ 200.00               200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/200.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/200.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

12 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,040.00            1,040.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,040.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,040.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

13 ค่าจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ 850.00               850.00           เฉพาะเจาะจง ร้านฉลองชัย แอร์ยนต์/850.- บาท ร้านฉลองชัย แอร์ยนต์/850.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

14 ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเช็ค 13,846.87           13,846.87       เฉพาะเจาะจง บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/13,846.87 บาท บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/13,846.87 บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

ตามระยะทาง กข 7498/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

15 ค่าจ้างท าพานพุม่ดอกไม้สด 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไม้ธนาพันธุ/์1,000.- บาท ล้านดอกไม้ธนาพันธุ/์1,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  กุมภำพันธ์  2563

(ชือ่หน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมทุรสงครำม

วันที ่  2     เดอืน  มนีำคม    พ.ศ.  2563     



/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

16 ค่าจ้างซ่อมตะแกรงช่องลมชายคาดาดฟ้าและ 3,710.00            3,710.00         เฉพาะเจาะจง นายนทัท ์สุขเกดิผล/3,710.- บาท นายนทัท ์สุขเกดิผล/3,710.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

ฝ้าเพดาน/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้างท าตรายาง 1,030.00            1,030.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไจแอนท ์/1,030.- บาท ร้านไจแอนท ์/1,030.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

18 ค่าจ้างท ากระเปา๋เอกสาร 5,250.00            5,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.กรีนเวิลด์ แมนแูฟคทอร่ี/5,250.- บาท บ.กรีนเวิลด์ แมนแูฟคทอร่ี/5,250.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มนเิทส ติดตามและประเมินผลฯ ราคาเหมาะสม

19 ค่าจ้างท าปา้ยชื่อติดหนา้หอ้ง 980.00               980.00           เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม  เปล่ียนศรี/980.- บาท นางเสง่ียม  เปล่ียนศรี/980.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

20 ค่าซ้ือวัสดุ (แอลกอฮอล์) 720.00               720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ชัย เภสัช/720.- บาท ร้านณรงค์ชัย เภสัช/720.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

21 ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือมาตรฐาน สนง.เขตพืน้ทีฯ่ 700.00               700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/700.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/700.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม


