
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงาน เดือน พ.ย.62 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภทัร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภทัร์/12,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

2 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงาน เดือน พ.ย.62 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

3 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800.00            3,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/3,800.- บาท หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/3,800.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาเหมาะสม

4 ค่าซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค.62 180.00              180.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย ์ จริบวร/180. บาท คุณสุรีย ์ จริบวร/180. บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาอจัฉริยภาพ(สสวท.) 7,055.00            7,055.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/7,055.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/7,055.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ราคาเหมาะสม

6 ค่าจา้งเชา่อนิเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.62 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

7 ค่าวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน พ.ย.62 12,143.30          12,143.30       เฉพาะเจาะจง หจก. ทพ. วทัศนาบริการ /12,143.30 บาท หจก. ทพ. วทัศนาบริการ /12,143.30 บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มบริหารการเงิน ราคาเหมาะสม

8 ค่าจา้งท าพานพุ่มดอกไมส้ด (5 ธนัวา) 800.00              800.00           เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไมธ้นาพันธุ/์800.- บาท ล้านดอกไมธ้นาพันธุ/์800.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

9 ค่าจา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง กข 7497 2,142.14            2,142.14         เฉพาะเจาะจง บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/2,142.14 บาท บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/2,142.14 บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

10 ค่าซ้ือกรอบเกยีรติบัตร 2,040.00            2,040.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมมุไม ้อาร์ต แอนด์เฟรม/2,040.- บาท ร้านมมุไม ้อาร์ต แอนด์เฟรม/2,040.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลฯ ราคาเหมาะสม

11 ค่าซ้ือน้ าด่ืม/กลุ่มอ านวยการ 240.00              240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

ราคาเหมาะสม

12 ค่าจา้งเชา่อนิเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.62 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั/3,306.30 บาท บริษัท ทีโอที จ ากดั/3,306.30 บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

13 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00            1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาวแีอร์/1,800.- บาท ร้านนาวแีอร์/1,800.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

14 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 4,950.00            4,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไจแอน้ดีไซน์/4,950.- บาท ร้านไจแอน้ดีไซน์/4,950.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

15 ค่าซ้ือวสัดุ(กระดาษต่อเนื่อง) 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/1,000.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/1,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ราคาเหมาะสม

16 ค่าซ้ือวสัดุ(หมกึพิมพ)์ 1,400.00            1,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/1,400.- บาท หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/1,400.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  ธันวำคม 2562

(ชื่อหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วนัที่  2  เดอืน   มกรำคม   พ.ศ.   2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  ธันวำคม 2562

(ชื่อหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วนัที่  2  เดอืน   มกรำคม   พ.ศ.   2563

/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลฯ ราคาเหมาะสม

17 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00            1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาวแีอร์/1,200.- บาท ร้านนาวแีอร์/1,200.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

18 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปั๊มน้ า 2,750.00            2,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกลองชยั/2,750.- บาท ร้านกลองชยั/2,750.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

19 ค่าจา้งท าพานพุ่มดอกไม้ 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไมธ้นาพันธุ/์1,000.- บาท ล้านดอกไมธ้นาพันธุ/์1,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้งฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

20 ค่าบริการ Internet เดือน พ.ย.62 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม


