
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 385.00              385.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ป้านนายกฤษสต๊ิกเกอร์/385.- บาท บจก.ป้านนายกฤษสต๊ิกเกอร์/385.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มกฎหมายและคดี ราคาเหมาะสม

2 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ ากัด/3,306.30 บาท บ.ทีโอที จ ากัด/3,306.30 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

3 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน กันยายน 63 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์ จิรบวร/200.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

4 ค่าจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.กสท. สมุทรสงคราม/4,000.- บาท บ.กสท. สมุทรสงคราม/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 5,300.00            5,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิคไฟฟ้า/5,300.- บาท ร้านคลินิคไฟฟ้า/5,300.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

6 ค่าวัสดุ 770.00              770.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/770.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/770.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

7 ค่ากรอบเกียรติบัตร 720.00              720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/720.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/720.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

8 ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร 9,874.00            9,874.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวดเฮง/9,874.- บาท ร้านหมง ฮวดเฮง/9,874.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 19,000.00          19,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอัญชลี ขาวสอาด/19,000.- บาท นางอัญชลี ขาวสอาด/19,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

10 ค่าหมึกพิมพ์ 3,600.00            3,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/3,600.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/3,600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

11 ค่าวัสดุ 5,030.00            5,030.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/5,030.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/5,030.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

12 ค่ากรอบเกียรติบัตร 5,760.00            5,760.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/5,760.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/5,760.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

13 ค่าวัสดุ 57,909.00          57,909.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/57,909.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/57,909.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

14 ค่าจ้างเหมาพาหนะ 33,000.00          33,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ขาวสอาด/33,000.- บาท นายณรงค์ศักด์ิ ขาวสอาด/33,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

15 ค่าจ้างเหมาพาหนะ 8,500.00            8,500.00         เฉพาะเจาะจง นางปลอบขวัญ ธีระพิบูลย์/8,500.- บาท นางปลอบขวัญ ธีระพิบูลย์/8,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

16 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายอิงอาร์ท/600.- บาท ร้านป้ายอิงอาร์ท/600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้างซ่อมและเปล่ียนอุปกรณ์ 18,545.24          18,545.24       เฉพาะเจาะจง บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/18,545.24 บาท บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/18,545.24 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

รถยนต์ราชการ/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

18 ค่าใบปัดน  าฝน 1,150.00            1,150.00         เฉพาะเจาะจง อู๋ เอ/1,150.- บาท อู๋ เอ/1,150.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

19 ค่าจ้างเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ราชการ 9,630.00            9,630.00         เฉพาะเจาะจง นายพวัสส์ ศิริวิทยาภัสร์/9,630.- บาท นายพวัสส์ ศิริวิทยาภัสร์/9,630.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

20 ค่าน  าด่ืม 240.00              240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

21 ค่าวัสดุ 5,400.00            5,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/5,400.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/5,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

22 ค่าเปล่ียนล้อรถยนต์ราชการ 13,203.80          13,203.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมไชยออโต้ จ ากัด/13,203.80 บาท บริษัท สมไชยออโต้ จ ากัด/13,203.80 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

23 ค่ากรอบเกียรติบัตร 3,360.00            3,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/3,360.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/3,360.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

24 ค่าหมึกพิมพ์ 10,400.00          10,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/10,400.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/10,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

25 ค่าวัสดุส านักงาน 20,046.00          20,046.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/20,046.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/20,046.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

26 ค่าวัสดุส านักงาน 39,850.00          39,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/39,850.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/39,850.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

27 ค่าหมึกพิมพ์ 53,450.00          53,450.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/53,450.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/53,450.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันท่ี  1 เดือน  ตุลำคม    พ.ศ.  2563         (1)



28 ค่าวัสดุ 18,687.00          18,687.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/18,687.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/18,687.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

29 ค่ากรอบเกียรติบัตร 7,200.00            7,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/7,200.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/7,200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

30 ค่าวัสดุ 29,000.00          29,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/29,000.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/29,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

31 ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 9,035.00            9,035.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิคไฟฟ้า/9,035.- บาท ร้านคลินิคไฟฟ้า/9,035.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

32 ค่าซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 12,840.00          12,840.00       เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพีโอเอ/12,840.- บาท ทีเอ็นพีโอเอ/12,840.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

33 กรอบใส่เกียรติบัตร 21,240.00          21,240.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/21,240.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/21,240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

34 ค่าหมึกพิมพ์ 83,700.00          83,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/83,700.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/83,700.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

35 ค่าจ้างเปล่ียนวัสดุยานยนต์ 2,950.00            2,950.00         เฉพาะเจาะจง อู๋ เอ/2,950.- บาท อู๋ เอ/2,950.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

36 ค่าจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ 4,200.00            4,200.00         เฉพาะเจาะจง อู๋ เอ/4,200.- บาท อู๋ เอ/4,200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

37 ค่าอุปกรณ์ทาสี 6,993.00            6,993.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/6,993.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/6,993.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

38 กรอบใส่เกียรติบัตร 52,000.00          52,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/52,000.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/52,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

39 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 10,360.00          10,360.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิคไฟฟ้า/10,360.- บาท ร้านคลินิคไฟฟ้า/10,360.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

40 ค่ากรอบเกียรติบัตร 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/600.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

41 ค่ากรอบเกียรติบัตร 1,920.00            1,920.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/1,920.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/1,920.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

42 ค่ากระถางต้นไม้ 3,950.00            3,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพันธ์ุไม้/3,950.- บาท ร้านอุดมพันธ์ุไม้/3,950.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

43 ค่าหมึกพิมพ์ 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/7,000.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/7,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

44 ค่าวัสดุ 8,640.00            8,640.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/8,640.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/8,640.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

45 ค่าวัสดุ 27,750.00          27,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/27,750.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/27,750.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

46 ค่าวัสดุ(เทปกันล่ืน) 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/4,000.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

47 ค่าไส้กรองตู้น  าด่ืม 4,720.00            4,720.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด/4,720.- บาท บ.ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด/4,720.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

48 ค่าจ้างเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ราชการ 14,400.00          14,400.00       เฉพาะเจาะจง นายพวัสส์ ศิริวิทยาภัสร์/14,400.- บาท นายพวัสส์ ศิริวิทยาภัสร์/14,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

49 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน ก.ย.63 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

50 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน ก.ย.63 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

51 ค่าวัสดุส านักงาน 19,800.00          19,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/19,800.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/19,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

52 ค่าวัสดุ 9,564.00            9,564.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/9,564.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/9,564.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

53 ค่าวัสดุส านักงาน 25,200.00          25,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/25,200.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/25,200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม


