
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผ้าม่าน 301,600.00         301,600.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.อมุาพร สวา่งศรี/301,600.- บาท น.ส.อมุาพร สวา่งศรี/301,600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

2 ค่าซ้ือวัสดุปรับภูมิทัศน์ สนง. 31,250.00          31,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพันธุ์ไม้/31,250.- บาท ร้านอุดมพันธุ์ไม้/31,250.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

3 ค่าจ้างเช่าอินเตอร์เน็ต เดือน ต.ค.62 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล /4,000.- บาท /4,000.- บาท ราคาเหมาะสม

4 ค่าจ้างเย็บผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม 93,000.00          93,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสวัสด์ิ/93,000.- บาท ร้านศรีสวัสด์ิ/93,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 20,330.00          20,330.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ จ ากดั บริษทั รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ จ ากดั เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ /20,330.- บาท /20,330.- บาท ราคาเหมาะสม

6 ค่าวัสดุส านักงาน 40,098.00          40,098.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน หมงฮวดเฮง/40,098.- บาท ร้าน หมงฮวดเฮง/40,098.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

7 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค.63 210.00              210.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์  จิรบวร/210. บาท คุณสุรีย์  จิรบวร/210. บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

8 ค่าจ้างเหมาพนักงานฯ เดือน ต.ค.62 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พทิยะภทัร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พทิยะภทัร์/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

9 ค่าจ้างเหมาพนักงานฯ เดือน ต.ค.62 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท นางสาวล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

10 ค่าจัดท าพวงมาลาคล้ายวันสวรรคต 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไม้ธนาพันธุ์ฯ / 1,000.บาท ล้านดอกไม้ธนาพันธุ์ฯ / 1,000.บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

ร.9 /กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

11 ค่าท าตรายาง (ลูกเสือ) / 380.00              380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไจแอนท์ดีไซน์ / 380.-บาท ร้านไจแอนท์ดีไซน์ / 380.-บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ(เงินนอกฯ) ราคาเหมาะสม

12 ค่าวัสดุ (อบรมควบคุมภายใน) 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ / 3,000.-บาท ร้านศรีสุวรรณ / 3,000.-บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

 / กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

13 ค่าวัสดุ (กรอบรูป) 1,820.00            1,820.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ฯ  / 1,820.-บาท ร้านมุมไม้ฯ  / 1,820.-บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/หน่วยตรวจสอบภายใน ราคาเหมาะสม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2562

(ชื่อหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันที่   1    เดือน   พฤศจิกำยน   พ.ศ.   2562        (1)
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14 ค่าซ้ือวัสดุโครงการ 2,500.00            2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/2,500.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/2,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

15 ค่าถ่ายเอกสารจัดท าแผนฯ 3,905.00            3,905.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์ / 3,905.-บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์ / 3,905.-บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนโยบายและแผนฯ ราคาเหมาะสม

16 ค่าเช่ารถฯ จัดท าแผนฯ 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ  ขาวสอาด / 20,000.-บาท นายณรงค์ศักด์ิ  ขาวสอาด / 20,000.-บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนโยบายและแผนฯ ราคาเหมาะสม

17 ค่าท าตรายางฯ 420.00              420.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไจแอนท์ดีไซน์ /420.-บาท ร้านไจแอนท์ดีไซน์ /420.-บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

18 ค่าจัดท าพวงมาลาวันปิยมหาราช 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไม้ธนาพันธุ์ฯ / 1,000.บาท ล้านดอกไม้ธนาพันธุ์ฯ / 1,000.บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

19 ค่าป้ายไวนิลแข่งขันศิลปหัตถกรรม 3,330.00            3,330.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยพ์ิมพ์ปา้ย ทแีม๊กซ์ ดีไชน ์/ 3,330.-บาท ศูนยพ์ิมพ์ปา้ย ทแีม๊กซ์ ดีไชน ์/ 3,330.-บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ ราคาเหมาะสม

20 ค่าจ้างเหมาบริการจดทะเบียน 856.00              856.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน evo hostiing/856.- บาท ร้าน evo hostiing/856.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

โดเมนเนม skm.go.th ราคาเหมาะสม

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

21 ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง นข.1124 2,834.43            2,834.43         เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันราชบุรี จก./ 2,834.43 บาท บ.สยามนิสสันราชบุรี จก./ 2,834.43 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

22 ค่าซ้ือน้ าด่ืม 240.00              240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

23 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,400.00            1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกลองชัย/1,400.- บาท ร้านกลองชัย/1,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

24 ค่าซ้ือวัสดุตกแต่งสถานที่ 19,000.00          19,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพันธุ์ไม้/19,000.- บาท ร้านอุดมพันธุ์ไม้/19,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม


