
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต เดือน ก.พ. 64 3,306.30           3,306.30        เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ ากัด/3,306.30 บาท บ.ทีโอที จ ากัด/3,306.30 บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

2 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต เดือน ก.พ. 64 4,000.00           4,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.กสท สมุทรสงคราม/4,000.- บาท บ.กสท สมุทรสงคราม/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

3 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ OKI 4,800.00           4,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/4,800.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/4,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

4 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน 4,213.66           4,213.66        เฉพาะเจาะจง บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/4,213.66 บาท บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/4,213.66 บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าจ้างท าป้าย 600.00              600.00          เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/600.- บาท นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,530.00           1,530.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเซ็นเตอร์/1,530.- บาท ร้านเอกชัยเซ็นเตอร์/1,530.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,425.00           1,425.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเซ็นเตอร์/1,425.- บาท ร้านเอกชัยเซ็นเตอร์/1,425.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

8 ค่าจ้างท าป้าย 1,391.00           1,391.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,391.- บาท บจ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,391.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

9 ค่าวัสดุ 264.00              264.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพ็ญ พลกล้า/264.- บาท น.ส.วันเพ็ญ พลกล้า/264.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน ม.ค.64 12,000.00          12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

11 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน ม.ค.64 12,000.00          12,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

12 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน ม.ค.64 12,000.00          12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

13 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน ม.ค.64 12,000.00          12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

14 ค่าจ้างซ่อมประตูเปิดปิดกระจกอลูมิเนียม 3,959.00           3,959.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสุธา/3,959.- บาท หจก.ศรีสุธา/3,959.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

15 ค่าอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 3,000.00           3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักรสินค้าญ่ีปุ่น/3,000.- บาท ร้านอาณาจักรสินค้าญ่ีปุ่น/3,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

16 ค่าวัสดุส านักงาน(หมึกพิมม์) 80,600.00          80,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/80,600.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/80,600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

17 ค่าวัสดุ 2,995.00           2,995.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/2,995.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/2,995.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , , ราคาเหมาะสม

18 ค่าน้ าด่ืม 240.00              240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

19 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ก.พ.64 180.00              180.00          เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์ จิรบวร/180.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/180.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

20 ค่าดินและปุ๋ย 3,740.00           3,740.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เจียบฮวดเฮง/3,740.- บาท ร้านจันทร์เจียบฮวดเฮง/3,740.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2564

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันท่ี   2   เดือน  มีนำคม    พ.ศ.  2564     


