
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าหนังสือพิมพ์ 200.00              200.00          เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์ จิรบวร/200.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

 ์/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

2 ค่าน  าด่ืม (แบบถ้วย) 165.00              165.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรธนาพัฒน์/165.- บาท ร้านพรธนาพัฒน์/165.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

3 ค่าภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จ 800.00              800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/800.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถฯ ราคาเหมาะสม

/กลุ่มอ านวยการ

4 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จ 1,498.00           1,498.00        เฉพาะเจาะจง บ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จก./1,498.- บาท บ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จก./1,498.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถฯ ราคาเหมาะสม

/กลุ่มอ านวยการ

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมฯ 3,230.00           3,230.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/3,230.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/3,230.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศฯ ราคาเหมาะสม

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือโครงการนิเทศฯ 15,840.00          15,840.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/15,840.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/15,840.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศฯ ราคาเหมาะสม

7 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ 1,200.00           1,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ /1,200.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ /1,200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาเหมาะสม

8 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 56,040.00          56,040.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ /56,040.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ /56,040.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

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

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 16,889.00          16,889.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวดเฮง/16,889.- บาท ร้านหมง ฮวดเฮง/16,889.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

11 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 25,140.00          25,140.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/25,140.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/25,140.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

12 ค่าจ้างเหมาพาหนะรถตู้เพ่ือประชุมปฏิบัติการฯ 10,000.00          10,000.00      เฉพาะเจาะจง นางปลอบขวัญ ธีระพิบูลย์/10,000.- บาท นางปลอบขวัญ ธีระพิบูลย์/10,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

13 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 267.50              267.50          เฉพาะเจาะจง บ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จก./267.50.- บาท บ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จก./267.50.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

14 ค่าวัสดุส านักงาน 4,778.00           4,778.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/4,778.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/4,778.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

15 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 5,778.00           5,778.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สมไชยออโต้ จ ากัด/5,778.- บาท บริษัท สมไชยออโต้ จ ากัด/5,778.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

16 ค่าวัสดุส านักงาน 4,200.00           4,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/4,200.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/4,200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ราคาเหมาะสม

17 ค่ากรอบเกียรติบัตร 2,730.00           2,730.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/2,730.- บาท ร้านมุมไม้ อาร์แอนด์ เฟรม/2,730.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

18 ค่าวัสดุ 1,700.00           1,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/1,700.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/1,700.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

19 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,250.00           1,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,250.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,250.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

20 ค่าจ้างท าของท่ีระลึก 5,055.75           5,055.75        เฉพาะเจาะจง บจก.รัตนโกสินทร์ เซรามิกซ์/5,055.75 บาท บจ.รัตนโกสินทร์ เซรามิกซ์/5,055.75 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

21 ค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 400.00              400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/400.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาเหมาะสม

22 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 256.00              256.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ป้านนายกฤษสต๊ิกเกอร์/256.- บาท บจ.ป้านนายกฤษสต๊ิกเกอร์/256.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มกฎหมายและคดี ราคาเหมาะสม

23 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 770.00              770.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ป้านนายกฤษสต๊ิกเกอร์/770.- บาท บจ.ป้านนายกฤษสต๊ิกเกอร์/770.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูฯ ราคาเหมาะสม

24 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 5,368.19           5,368.19        เฉพาะเจาะจง บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/5,368.19 บาท บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์/5,368.19 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

25 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน ส.ค.63 12,000.00          12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภัทร์/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

26 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน ส.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 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม 2563

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันท่ี  1  เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2563          (1)


