
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าซ้ือหนงัสือพิมพ์ เดือน ม.ค.63 220.00               220.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย ์ จิรบวร/220. บาท คุณสุรีย ์ จิรบวร/220. บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

2 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเตอร์เนต็ เดือน ธ .ค.62 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

3 ค่าจ้างเหมาบริการพนกังาน เดือน ธ.ค.62 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภทัร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภทัร์/12,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

4 ค่าจ้างเหมาบริการพนกังาน เดือน ธ.ค.62 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าซ้ือกรอบใส่เกยีรติบตัร 9,920.00            9,920.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์ต แอนด์เฟรม/9,920.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์ต แอนด์เฟรม/9,920.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากร ราคาเหมาะสม

6 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ธ.ค.62 14,201.30           14,201.30       เฉพาะเจาะจง หจก. ทพ. วทศันาบริการ /14,201.30 บาท หจก. ทพ. วทศันาบริการ /14,201.30 บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

7 ค่าจ้างเช่าอินเตอร์เนต็ เดือน ธ.ค.62 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโีอท ีจ ากดั/3,306.30 บาท บริษัท ทโีอท ีจ ากดั/3,306.30 บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

8 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน (หมึกพิมพ์) 34,400.00           34,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/34,400.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/34,400.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

9 ค่าซ้ือวัสดุงานบา้น 1,452.09            1,452.09         เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์/1,452.09 บาท บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์/1,452.09 บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า 495,000.00         495,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยลิขิตวิศวกรรม/495,000.- บาท หจก.ชัยลิขิตวิศวกรรม/495,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

11 ขอจ้างท าพานพุม่ดอกไม้ 2,000.00            2,000.00         เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไม้ธนาพันธุ/์2,000.- บาท ล้านดอกไม้ธนาพันธุ/์2,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

12 ค่าซ้ือน้ าด่ืม 240.00               240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานชิ/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานชิ/240.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

13 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,800.00            1,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/1,800.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/1,800.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มบริหารงานบคุคล ราคาเหมาะสม

14 ค่าซ้ือกระดาษ 80 แกรม ขนาด A4 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/12,000.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/12,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ราคาเหมาะสม

15 ค่าจ้างท าปา้ยไวนลิรับนกัเรียน 1,190.00            1,190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไจแอ้นดีไซน/์1,190.- บาท ร้านไจแอ้นดีไซน/์1,190.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  มกรำคม  2563

(ชือ่หน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมทุรสงครำม

วันที ่   3    เดอืน  กุมภำพันธ์    พ.ศ.  2563        



/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

16 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 2,060.00            2,060.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฉลองชัย แอร์ยนต์/2,060.- บาท ร้านฉลองชัย แอร์ยนต์/2,060.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,630.00            1,630.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกลองชัย/1,630.- บาท ร้านกลองชัย/1,630.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

18 ค่าซ้ือวัสดุ(กระดาษ 80 แกรม ขนาด A4) 2,000.00            2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/2,000.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/2,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

19 ค่าจ้างซ่อมเคร่ือง CPU 600.00               600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/600.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/600.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากร ราคาเหมาะสม

20 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บค 6715 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฉลองชัย แอร์ยนต์/4,000.- บาท ร้านฉลองชัย แอร์ยนต์/4,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

21 ค่าซ้ือวัสดุ(กระดาษ 80 แกรม ขนาด A4) 750.00               750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/750.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/750.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

22 ค่าซ้ือวัสดุซ่อมแซมทอ่ส่งน้ า 1,672.00            1,672.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวดเฮง/1,672.- บาท ร้านหมง ฮวดเฮง/1,672.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

23 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเตอร์เนต็ เดือน ม .ค.63 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

24 ค่าจ้างเหมาบริการพนกังาน เดือน ม.ค.63 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภทัร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภทัร์/12,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพทีข่าย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

25 ค่าจ้างเหมาบริการพนกังาน เดือน ม.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 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม


