
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าจา้งเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต เดือน เม.ย.63 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

2 ค่าจา้งเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จ ากัด/3,306.30 บาท บ.ทีโอที จ ากัด/3,306.30 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

3 ค่าหนังสือพิมพ 210.00              210.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย ์จริบวร/210.- บาท คุณสุรีย ์จริบวร/210.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

 ์/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

4 ค่าธงติดเสา 5,220.00            5,220.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/5,220.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/5,220.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าจา้งเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค.63 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

6 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงาน เดือน พ.ค.63 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

7 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงาน เดือน พ.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 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

8 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 900.00              900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไจแอ้น ดีไซน/์900.- บาท ร้านไจแอ้น ดีไซน/์900.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

9 ค่าน  าด่ืม 240.00              240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

10 ค่ากรอบรูป 3,600.00            3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์ต แอนด์เฟรม/3,600.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์ต แอนด์เฟรม/3,600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งฯ /

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

11 ซื อกระดาษเช็ดมือ 596.00              596.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอท-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิบเทม จ ากัด บ.เอท-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิบเทม จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งฯ /

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ /596.- บาท /596.- บาท ราคาเหมาะสม

12 ค่าจา้งท าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 960.00              960.00           เฉพาะเจาะจง ศูนยพ์ิมพ์ดีแม๊กซ์ เอส ซี ดีไซน/์960.- ศูนยพ์ิมพ์ดีแม๊กซ์ เอส ซี ดีไซน/์960.- เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งฯ /

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

13 ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง เอกชัยก๊อปปี/้ร้านหนิงก๊อปปีป้ร๊ิน เอกชัยก๊อปปี/้ร้านหนิงก๊อปปีป้ร๊ิน เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งฯ /

/กลุ่มบริหารงานบุคคล /500.- บาท /500.- บาท ราคาเหมาะสม

14 ค่าน  ามันเชื อเพลิง เดือน พ.ค. 2563 4,210.00            4,210.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทพ.วทัศนาบริการ/4,210.- บาท หจก.ทพ.วทัศนาบริการ/4,210.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2563

(ชือ่หน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันที ่ 1   เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2563    



/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

15 ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 780.00              780.00           เฉพาะเจาะจง เอกชัยก๊อปปี/้780.- บาท เอกชัยก๊อปปี/้780.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

16 ค่าจา้งท าป้ายสต๊ิกเกอร์ 690.00              690.00           เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/690.- บาท นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/690.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

17 ค่าวสัดุทางการเกษตร 8,720.00            8,720.00         เฉพาะเจาะจง จนัทร์เจยีบเฮงฮวด/8,720.- บาท จนัทร์เจยีบเฮงฮวด/8,720.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

18 ค่าเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ืองเช็คระยะ 4,398.24            4,398.24         เฉพาะเจาะจง บ.มุ้ยฮวดมอเตอร์ เซลส์ จ ากัด บ.มุ้ยฮวดมอเตอร์ เซลส์ จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ /4,398.24 บาท /4,398.24 บาท ราคาเหมาะสม

19 ค่าวสัดุส านักงาน 48,950.00          48,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวคีอมพิวเตอร์ /48,950.- บาท หจก.นาวคีอมพิวเตอร์ /48,950.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

20 ค่าวสัดุงานบ้าน 20,195.00          20,195.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวดเฮง/20,195.- บาท ร้านหมง ฮวดเฮง/20,195.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

21 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,200.00            3,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวคีอมพิวเตอร์ /3,200.- บาท หจก.นาวคีอมพิวเตอร์ /3,200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

22 ค่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกร์การเรียนฯ 891,894.00         891,894.00     e-bidding สุพรีม/891,894.- บาท สุพรีม/891,894.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

(e-bidding) ราคาเหมาะสม

23 ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 980.00              980.00           เฉพาะเจาะจง เอกชัยก๊อปปี/้980.- บาท เอกชัยก๊อปปี/้980.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

24 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 900.00              900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/900.- บาท หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/900.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

25 ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 1,136.00            1,136.00         เฉพาะเจาะจง เอกชัยก๊อปปี/้1,136.- บาท เอกชัยก๊อปปี/้1,136.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

26 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7,350.00            7,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาวนิแอร์/7,350.- บาท ร้านนาวนิแอร์/7,350.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

27 ค่าซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 900.00              900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกลองชัย/900.- บาท ร้านกลองชัย/900.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

28 ค่าวสัดุอุปกรณ์เพือ่บ ารุงรักษาระบบเทคโนฯ 47,000.00          47,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/47,000.- บาท หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/47,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

29 ค่าจา้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,050.00            3,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/3,050.- บาท หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/3,050.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/หน่วยตรวจสอบภายใน ราคาเหมาะสม

30 ค่าจา้งท าป้านสต๊ิเกอร์ 1,500.00            1,500.00         เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/1,500.- บาท นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/1,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม



31 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงาน เดือน พ.ค.63 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

32 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงาน เดือน พ.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 เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม


