
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างเช่าสัญญาอนิเตอร์เนต็ เดือน ก.พ.63 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท บริษทั กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

2 ค่าจ้างเช่าอนิเตอร์เนต็ เดือน ก.พ.63 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอท ีจ ากดั/3,306.30 บาท บริษทั ทโีอท ีจ ากดั/3,306.30 บาท เปน็ผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

3 ค่าจ้างเหมาบริการพนกังาน เดือน ก.พ.63 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พทิยะภทัร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พทิยะภทัร์/12,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

4 ค่าจ้างเหมาบริการพนกังาน เดือน ก.พ.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 ค่าซ้ือวัสดุ 1,008.00            1,008.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/1008.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/1008.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสารแผนพฒันาการศึกษา 200.00               200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/200.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/200.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

7 ค่าซ้ือวัสดุส านกังาน 4,110.00            4,110.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/4,110.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/4,110.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

8 ค่าจ้างปรับปรุงปา้ยท าเนยีบผู้บริหารฯ 19,750.00           19,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไจแอน้ดีไซน/์19,750.- บาท ร้านไจแอน้ดีไซน/์19,750.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

9 ค่าน้ าด่ืม 240.00               240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานชิ/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานชิ/240.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

10 ค่าวัสดุงานบา้น 13,494.00           13,494.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/13,494.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/13,494.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

11 ค่าวัสดุส านกังาน 25,602.00           25,602.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/25,602.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/25,602.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

12 ค่าวัสดุงานบา้น 1,590.80            1,590.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดักส์ จ ากดั/1,590.80 บริษทั โฮมโปรดักส์ จ ากดั/1,590.80 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

13 ค่าวัสดุส านกังาน 1,950.00            1,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม่กลองอะคริลิค/1,950.- บาท ร้านแม่กลองอะคริลิค/1,950.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

14 ค่าจ้างท าปา้ยสต๊ิกเกอร์ 1,551.50            1,551.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,551.50 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,551.50 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน  มนีำคม  2563

(ชือ่หน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมทุรสงครำม

วันที่  1   เดอืน  เมษำยน  พ.ศ. 2563      



/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

15 ค่าวัสดุงานบา้น 2,205.00            2,205.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/2,205.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/2,205.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

16 ค่าจ้างท าตรายางส าเร็จรูป 1,605.00            1,605.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,605.- บาท บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/1,605.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 7,200.00            7,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาวินแอร์/7,200.- บาท ร้านนาวินแอร์/7,200.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

18 ค่าซ้ือตัววัดอณุหภมูิ 3,103.00            3,103.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรโทนกิส์ จ ากดั/3,103.- บาท บริษทั โปรโทนกิส์ จ ากดั/3,103.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

19 ค่าจ้างเหมาบริการพนกังาน เดือน มี.ค.63 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พทิยะภทัร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พทิยะภทัร์/12,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

20 ค่าจ้างเหมาบริการพนกังาน เดือน มี.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

21 ค่าน้ าด่ืม 240.00               240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานชิ/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานชิ/240.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

22 ค่าซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ 1,671.00            1,671.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮมโปรดักส์ จ ากดั/1,186.- บาท บริษทั โฮมโปรดักส์ จ ากดั/1,186.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ร้านนายช่าง/390.- บาท ร้านนายช่าง/390.- บาท ราคาเหมาะสม

ร้านจิปาถะ/95.- บาท ร้านจิปาถะ/95.- บาท

23 ค่าจ้างเช่าสัญญาอนิเตอร์เนต็ เดือน มี .ค.63 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท บริษทั กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท เปน็ผู้มีอาชีพที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

24 ค่าซ้ือหนงัสือพมิพ ์เดือน มีนาคม 63 220.00               220.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย ์ จิรบวร/220. บาท คุณสุรีย ์ จิรบวร/220. บาท เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม


