
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย.63 190.00               190.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์ จิรบวร/190.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/190.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน ต.ค.63 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน ต.ค.63 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

4 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน ต.ค.63 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน ต.ค.63 6,193.55            6,193.55         เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/6,193.55 บาท นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/6,193.55 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

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

/ กลุ่มอ านวยการฯ ราคาเหมาะสม

7 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย. 2563 16,105.20           16,105.20       เฉพาะเจาะจง หจก.ทพ.วทัศนาบริการ/16,105.20 บาท หจก.ทพ.วทัศนาบริการ/16,105.20 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

8 ค่าจ้างท าสต๊ิกเกอรข้อความ 2,790.00            2,790.00         เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/2,790.- บาท นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/2,790.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

9 ค่าจ้างท าตรายาง 1,926.00            1,926.00         เฉพาะเจาะจง บจ.ป้านนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,926.- บาท บจ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,926.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้างซ่อมแซมเก้าอ้ี 8,760.00            8,760.00         เฉพาะเจาะจง นางอารี  สุวรรณราม/8,760.- บาท นางอารี  สุวรรณราม/8,760.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

11 ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 1,944.19            1,944.19         เฉพาะเจาะจง บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/1,944.19 บาท บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/1,944.19 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

12 ค่าจ้างเหมาพาหนะรถปรับอากาศ 2 ช้ัน 44,000.00           44,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ขาวสอาด/44,000.- บาท นายณรงค์ศักด์ิ ขาวสอาด/44,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

13 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

14 ค่าจ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ส่วนกลาง 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/4,000.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

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

/กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาเหมาะสม

16 ค่าจ้างท าพวงมาลา 1,150.00             1,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้น้องเล็ก/1,150.- บาท ร้านดอกไม้น้องเล็ก/1,150.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 1,348.20             1,348.20         เฉพาะเจาะจง บจ.ป้านนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,348.20 บาท บจ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,348.20 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

18 ค่าคุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน 89,700.00           89,700.00        e-bidding บ.บริบูรณ์กิจ 1988 จ ากัด/89,700.- บาท บ.บริบูรณ์กิจ 1988 จ ากัด/89,700.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

จัดสรรแก่โรงเรียนในสังกัด ราคาเหมาะสม

19 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 300.00               300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/300.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/300.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

20 ค่าน้ าด่ืม 240.00               240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

21 ค่าถ่านขนาด AA แบบชาร์ทได้ 7,300.00            7,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/7,300.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/7,300.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

22 ค่าว่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 800.00               800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/800.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

23 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน พ.ย.63 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

24 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

25 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน พ.ย.63 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

26 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน พ.ย.63 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

27 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน พ.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 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

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

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2563

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันท่ี   2  เดือน   ธันวำคม   พ.ศ.  2563     


