
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่าซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย.63 210.00              210.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย ์ จริบวร/210. บาท คุณสุรีย ์ จริบวร/210. บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

2 ค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,400.00            1,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/1,400.- บาท หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/1,400.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาเหมาะสม

3 ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 2,620.00            2,620.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชยัเปเปอร์/2,620.- บาท ร้านเอกชยัเปเปอร์/2,620.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

4 ค่าวสัดุ 2,150.00            2,150.00         เฉพาะเจาะจง นายพศวตัร์ โชคสกลวฒันา/2,150.- นายพศวตัร์ โชคสกลวฒันา/2,150.- เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

5 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,100.00            4,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาวแีอร์/4,100.- บาท ร้านนาวแีอร์/4,100.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาเหมาะสม

6 ค่าจา้งติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 16,400.00          16,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนาวแีอร์/16,400.- บาท ร้านนาวแีอร์/16,400.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

7 ค่าวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง เดือน มนีาคม 63 12,696.20          12,696.20       เฉพาะเจาะจง หจก.ทพ.วทัศนาบริการ/12,696.20 หจก.ทพ.วทัศนาบริการ/12,696.20 เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

8 ค่าวสัดุ(กญุแจ) 2,955.00            1,955.00         เฉพาะเจาะจง ร้านลออลูมเินียม/2,450.- บาท ร้านลออลูมเินียม/2,450.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ นร้านธนชาต กญุแจ/505.- บาท นร้านธนชาต กญุแจ/505.- บาท ราคาเหมาะสม

9 ค่าจา้งเชา่อนิเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.63 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั/3,306.30 บาท บริษัท ทีโอที จ ากดั/3,306.30 บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

10 ค่าวสัดุส านักงาน 93,950.00          93,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไอที โซลูชั่น/93,950.- บาท ร้านไอที โซลูชั่น/93,950.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

11 ค่าวสัดุส านักงาน 27,610.00          27,610.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/27,610.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/27,610.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

12 ค่าซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์ 60,000.00          60,000.00       เฉพาะเจาะจง มลูนิธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มลูนิธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 60,000.- บาท 60,000.- บาท ราคาเหมาะสม

13 ค่าซ้ือวสัดุงานบ้าน 2,583.00            2,583.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/2,583.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/2,583.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

14 ค่าวสัดุ(ตรายาง) 941.60              941.60           เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/941.60 บาท บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/941.60 บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  เมษำยน 2563

(ชื่อหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วนัที่    1    เดอืน  พฤษภำคม   พ.ศ.  2563         



/กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ราคาเหมาะสม

15 ค่าน้ าด่ืม (แบบถว้ย) และกระดาษอเนกประสงค์ 1,598.00            1,598.00         เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร (ส ารองจา่ย)/1,598.- บาท นางสุภาพร (ส ารองจา่ย)/1,598.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

16 ค่าเปล่ียนแบตเตอร่ี นข 344 สส. 2,600.00            2,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ตไดนาไม/2,600.- บาท ร้านกอ๊ตไดนาไม/2,600.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

17 ค่าจา้งท าป้ายสต๊ิกเกอร์พร้อมกร่ิง 650.00              650.00           เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/650.- บาท นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/650.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

18 ค่าจา้งล้างเคร่ืองปรับอากาศ 18,500.00          18,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนาวแีอร์/18,500.- บาท ร้านนาวแีอร์/18,500.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

19 ค่าจา้งเหมาตัดกิ่งไมต้้นไม้ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบ ารุง กรณีสุข/10,000.- บาท นายบ ารุง กรณีสุข/10,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

20 ค่าวสัดุงานบ้าน 29,952.00          29,952.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/29,952.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/29,952.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ราคาเหมาะสม

21 ค่าวสัดุส านักงาน(หมกึ) 1,400.00            1,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/1,400.- บาท หจก.นาวคีอมพิวเตอร์/1,400.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

22 ค่าน้ าด่ืม   240.00              240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

23 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงาน เดือน เม.ย.63 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิทยะภทัร์/12,000.- บาท นายเฉลิมพล พิทยะภทัร์/12,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

24 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงาน เดือน เม.ย.62 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท น.ส.ล าดวน ทองหอม/12,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

25 ค่าจา้งเชา่สัญญาอนิเตอร์เน็ต เดือน เม.ย.63 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม/4,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

26 ค่าจา้งเชา่อนิเตอร์เน็ต เดือน เม.ย.63 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั/3,306.30 บาท บริษัท ทีโอที จ ากดั/3,306.30 บาท เป็นผู้มอีาชพีที่ขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม


