
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างเหมาขัดพ้ืนขัดพร้อมเคลือบเงา 60,000.00          60,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ณชลย์นิภา ลิขิตอ านวยชัย น.ส.ณชลย์นิภา ลิขิตอ านวยชัย เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

2 ค่าจ้างท ากรอบเกียรติบัตร 52,000.00          52,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/52,000.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/52,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

3 ค่าเคร่ืองเสียง(ห้องประชุมใหญ่) 148,400.00         148,400.00     เฉพาะเจาะจง ประดิษฐ์เจริญซาวน์/148,400.- บาท ประดิษฐ์เจริญซาวน์/148,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

4 ค่ากระดาษ A4 400,000.00         400,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/400,000.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/400,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

5 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองดิจิตอลริโซ่ 14,231.00          14,231.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นพีโอเอ จ ากัด/14,231.- บาท บริษัท ทีเอ็นพีโอเอ จ ากัด/14,231.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

6 เคร่ืองป๊ัมน้ าขนาด 500 วัตต์ 41,409.00          41,409.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกลองชัย/41,409.- บาท ร้านกลองชัย/41,409.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

7 ค่ากล้องถ่ายรูป 77,800.00          77,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกคาเมร่า/77,800.- บาท บ.บ๊ิกคาเมร่า/77,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

8 ค่าจ้างเหมาบริการจดทะเบียนโดเมน 856.00              856.00           เฉพาะเจาะจง EVO Hosting/856.- บาท EVO Hosting/856.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

9 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค.63 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์ จิรบวร/200.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้าง Update โปรแกรม e-money 1,200.00            1,200.00         เฉพาะเจาะจง Webhosting/1,200.- บาท Webhosting/1,200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

11 ครุภัณฑ์ดนตรี 267,800.00         267,800.00     e-bidding หจก.ซานตาคอร์สแวร์/267,800.- บาท หจก.ซานตาคอร์สแวร์/267,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

จัดสรรแก่โรงเรียนในสังกัด ราคาเหมาะสม

12 ค่าพานพุ่ม 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท ล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

13 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องคอมฯ 1,500.00            1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาวินแอร์/1,500.- บาท ร้านนาวินแอร์/1,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

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

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

15 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 9,747.70            9,747.70         เฉพาะเจาะจง บจ.ป้านนายกฤษสต๊ิกเกอร์/9,747.70 บาท บจ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/9,747.70 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

16 ค่าซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 750.00              750.00           เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/750.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/750.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนโยบายและแผนฯ ราคาเหมาะสม

17 ค่าพวงมาลา 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท ล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

18 ค่าจ้างท าสต๊ิกเกอร์จุดคัดกรอง 900.00              900.00           เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/900.- บาท นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/900.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

19 ค่าครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 341,800.00         341,800.00     e-bidding บริษัท ทีชเทค จ ากัด/341,800.- บาท บริษัท ทีชเทค จ ากัด/341,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

จัดสรรแก่โรงเรียนในสังกัด ราคาเหมาะสม

20 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 499,500.00         499,500.00     e-bidding หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/499,500.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/499,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

จัดสรรแก่โรงเรียนในสังกัด ราคาเหมาะสม

21 ค่าหน้ากากอนามัย 1,400.00            1,400.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อารี สุวรรณราม/1,400.- บาท น.ส.อารี สุวรรณราม/1,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

22 ค่าจ้างเหมารถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นพรัตน์ แป้นน้อย/3,000.- บาท น.ส.นพรัตน์ แป้นน้อย/3,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

23 ค่าวัสดุ 2,367.00            2,367.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/2,367.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/2,367.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

24 ค่าเช่าสถานท่ีประชุมสัมมนา 18,000.00          18,000.00       เฉพาะเจาะจง ม.ราชภัฎสวนสุนันทา/18,000.- บาท ม.ราชภัฎสวนสุนันทา/18,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

25 ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 17,500.00          17,500.00       e-bidding บ.โปรมาสเตอร์ จ ากัด/17,500.- บาท บ.โปรมาสเตอร์ จ ากัด/17,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

จัดสรรแก่โรงเรียนในสังกัด ราคาเหมาะสม

26 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.กสท สมุทรสงคราม/4,000.- บาท บ.กสท สมุทรสงคราม/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

27 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2563

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

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


