
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าซ่อมรถยนต์ส่าวนกลาง  3,091.23            3,091.23         เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันราชบุรี/3,091.23 บาท บ.สยามนิสสันราชบุรี/3,091.23 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

2 ค่าหมึกพิมพ์ 58,930.00           58,930.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/58,930.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/58,930.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

3 ค่าพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท ล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

4 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,498.00            1,498.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกลองชัย/1,498.- บาท ร้านกลองชัย/1,498.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมโต๊ะไม้ 3,415.00            3,415.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โง้วเฮงฮวดวัสดุภัณฑ์/3,415.- บาท หจก.โง้วเฮงฮวดวัสดุภัณฑ์/3,415.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

6 ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 2,600.00            2,600.00         เฉพาะเจาะจง อู่ก๊อตไดนาโม/2,600.- บาท อู่ก๊อตไดนาโม/2,600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

7 ค่าตรายาง 1,600.00            1,600.00         เฉพาะเจาะจง ป้ายอิงอาร์ท/1,600.- บาท ป้ายอิงอาร์ท/1,600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

8 ค่าวัสดุโครงการ 720.00               720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/720.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/720.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

9 ค่าจ้างเย็บกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร 2,750.00            2,750.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพ็ญ พลกล้า/2,750.- บาท น.ส.วันเพ็ญ พลกล้า/2,750.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการ 1,485.00            1,485.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,485.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,485.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

11 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,720.00            1,720.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,720.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,720.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

12 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด 399,800.00         399,800.00     e-bidding บ.เดอะเบสท์เซนเตอร์ จ ากัด/399,800.- บาท บ.เดอะเบสท์เซนเตอร์ จ ากัด/399,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

จัดสรรแก่โรงเรียนในสังกัด ราคาเหมาะสม

13 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน 4,040.00            4,040.00         เฉพาะเจาะจง อู่เอ/4,040.- บาท อู่เอ/4,040.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

14 ค่าจ้างเปล่ียนฟิล์มรถยนต์ราชการ 1,500.00            1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลชัยฟิล์ม/1,500.- บาท ร้านมงคลชัยฟิล์ม/1,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

15 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ 2,500.00            2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/2,500.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/2,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

16 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.กสท สมุทรสงคราม/4,000.- บาท บ.กสท สมุทรสงคราม/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ ากัด/3,306.30 บาท บ.ทีโอที จ ากัด/3,306.30 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

18 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ธ.ค. 2563 10,165.10           10,165.10       เฉพาะเจาะจง หจก.ทพ.วทัศนาบริการ/10,165.10 บาท หจก.ทพ.วทัศนาบริการ/10,165.10 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

19 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค.63 200.00               200.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์ จิรบวร/200.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

20 ค่าน้ ายาฆ่าเช้ือและเจลแอลกอฮอล์ 3,420.00            3,420.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/3,420.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/3,420.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

21 ค่าน้ ายาฆ่าเช้ือ(แอลกอฮอล์) 720.00               720.00           เฉพาะเจาะจง คุณภุษณิชา คอนโดะ/720.- บาท คุณภุษณิชา คอนโดะ/720.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

22 ค่าวัสดุส านักงาน 25,624.00           25,624.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/25,624.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/25,624.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

23 ค่าวัสดุงานบ้าน 36,711.00           36,711.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/36,711.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/36,711.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/12,000.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

25 ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบน้ าท้ิง 874.00               874.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/874.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/874.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2563

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันท่ี  1  เดือน   มกรำคม   พ.ศ.   2564


