
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าวัสดุบ้านงานครัว 23,198.00          23,198.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/23,198.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/23,198.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

2 ค่าวัสดุส านักงาน(หมึกพิมพ์) 80,600.00          80,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/80,600.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/80,600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

3 ค่าวัสดุส านักงาน(หมึกพิมพ์) 103,750.00        103,750.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/103,750.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/103,750.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

4 ค่าหนังสือพิมพ์ 210.00              210.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์ จิรบวร/210.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/210.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 15,000.00          15,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/15,000.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/15,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

6 ค่าวัสดุ 16,080.00          16,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/16,080.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/16,080.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

7 ค่าแอลกอฮอล์น  า 3,000.00            3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/3,000.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/3,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

8 ค่าวัสดุ 6,010.00            6,010.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/6,010.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/6,010.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

9 ค่าวัสดุ 12,970.00          12,970.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/12,970.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/12,970.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองท าน  าร้อนน  าเย็น 2,180.00            2,180.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลเตอร์มาร์ท(บ้านกรองน  า)/2,180.- บาท บ.ฟิลเตอร์มาร์ท(บ้านกรองน  า)/2,180.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

11 ค่าวัสดุ 1,803.00            1,803.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ-ชัยดิสทริบิวชันซิสเทม/1,113.- บาท บ.เอ-ชัยดิสทริบิวชันซิสเทม/1,113.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บ.เอสซีกรุ๊ป/690.- บาท บ.เอสซีกรุ๊ป/690.- บาท ราคาเหมาะสม

12 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองPrinter 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/300.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/300.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานบุคคล ราคาเหมาะสม

13 ค่าจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 17,500.00          17,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนาวินแอร์/17,500.- บาท นาวินแอร์/17,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

14 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 4,300.00            4,300.00        เฉพาะเจาะจง อู่เอ/4,300.- บาท อู่เอ/4,300.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

15 ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/500.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

16 ค่าไม้ประดับ 5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมพันธ์ุไม้/5,000.- บาท ร้านอุดมพันธ์ุไม้/5,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

17 ค่าวัสดุ 3,000.00            3,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/3,000.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/3,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

18 ค่าวัสดุ 16,140.00          16,140.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/16,140.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/16,140.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

19 ค่าวัสดุ 4,820.00            4,820.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/4,820.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/4,820.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

20 ค่าวัสดุ(หมึกพิมพ์) 4,800.00            4,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/4,800.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/4,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

21 ค่าถุงยังชีพ 20,090.00          20,090.00       เฉพาะเจาะจง บจก.บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์/20,090.- บาท บจก.บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์/20,090.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

22 ค่าวัสดุ 12,740.00          12,740.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/12,740.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/12,740.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

23 ค่าวัสดุ 31,800.00          31,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/31,800.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/31,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/งานลูกเสือ (เงินนอกงบประมาณ) ราคาเหมาะสม

24 ค่าวัสดุ 26,000.00          26,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/26,000.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/26,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

25 ค่าวัสดุ 10,360.00          10,360.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/10,360.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/10,360.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

26 ค่าวัสดุ 26,760.00          26,760.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/26,760.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/26,760.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

27 ค่าวัสดุส านักงาน 4,678.52            4,678.52        เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/4,678.52 บาท บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/4,678.52 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันท่ี  1 เดือน  ตุลำคม    พ.ศ.  2564         (1)



/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

28 ค่าวัสดุ 4,260.00            4,260.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/4,260.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/4,260.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

29 ค่าวัสดุ 1,147.00            1,147.00        เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/1,147.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/1,147.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

30 ค่าจ้างเปล่ียนพัดลมมอเตอร์เคร่ืองปรับอากาศ 2,700.00            2,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวินแอร์/2,700.- บาท ร้านนาวินแอร์/2,700.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

31 ค่าวัสดุ 1,300.00            1,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคไฟฟ้า/1,300.- บาท ร้านคลีนิคไฟฟ้า/1,300.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

32 ค่าวัสดุ 2,500.00            2,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/2,500.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/2,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

33 ค่าวัสดุ 5,265.00            5,265.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/5,265.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/5,265.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

34 ค่าวัสดุ 11,760.00          11,760.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/11,760.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/11,760.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

35 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 7,504.00            7,504.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/7,504.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/7,504.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

36 ค่าจ้างท ากระเป๋าเอกสาร(ถุงผ้า) 480.00              480.00           เฉพาะเจาะจง น.ส. วันเพ็ญ พลกล้า/480.- บาท น.ส. วันเพ็ญ พลกล้า/480.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

37 ค่าวัสดุ 5,140.00            5,140.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/5,140.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/5,140.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

38 ค่าจ้างท าโล่รางวัล 5,350.00            5,350.00        เฉพาะเจาะจง บ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/5,350.- บาท บ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/5,350.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

39 ค่าวัสดุ 32,934.00          32,934.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/32,934.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/32,934.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/งานลูกเสือ (เงินนอกงบประมาณ) ราคาเหมาะสม

40 ค่าวัสดุ 7,260.00            7,260.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/7,260.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/7,260.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

41 ค่าวัสดุ 9,760.00            9,760.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/9,760.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/9,760.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

42 ค่าวัสดุ 5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/5,000.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/5,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

43 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,400.00            1,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านหนิงก๊อปป๊ีปร๊ินเซนเตอร์/1,400.- บาท ร้านหนิงก๊อปป๊ีปร๊ินเซนเตอร์/1,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

44 ค่าวัสดุตกแต่งอาคารสถานท่ี 25,955.00          25,955.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฮุ้ยกวง/25,955.- บาท ร้านฮุ้ยกวง/25,955.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

45 ค่าส่ือการจัดประสบการณ์ (เด็กปฐมวัย) 200,000.00        200,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.อักษรอินสไปร์/200,000.- บาท บ.อักษรอินสไปร์/200,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

46 ค่าจ้างท าตรายางช่ือและต าแหน่ง 2,320.00            2,320.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอแนดีไซน์/2,320.- บาท ร้านไอแนดีไซน์/2,320.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

47 ค่าวัสดุ 2,380.00            2,380.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/2,380.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/2,380.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

48 ค่าวัสดุ 1,370.00            1,370.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/1,370.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/1,370.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

49 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,602.00            1,602.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,602.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/1,602.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

50 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 530.00              530.00           เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ทีแม็กซ์เอสซีดีไซน์/530.- บาท ศูนย์พิมพ์ทีแม็กซ์เอสซีดีไซน์/530.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

51 ค่าวัสดุ 51,677.00          51,677.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/51,677.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/51,677.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

52 ค่าวัสดุ 598.00              598.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรร/598.- บาท ร้านศรีสุวรรร/598.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

53 ค่าจ้างท าป้ายอะคลีลิค 2,260.00            2,260.00        เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/2,260.- บาท นางเสง่ียม เปล่ียนศรี/2,260.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

54 ค่าวัสดุบ้านงานครัว 35,150.00          35,150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอุ้ยกวง/35,150.- บาท ร้านอุ้ยกวง/35,150.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

55 ค่าวัสดุจัดท าแผนปฏิบัติการ (ประจ าปี2564) 34,950.00          34,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/34,950.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/34,950.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

56 ค่าผ้าคลุมเก้าอี ทรงเอ ผ้าวอร์มมัน พร้อมโบว์ 16,800.00          16,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสวัสด์ิ/16,800.- บาท ร้านศรีสวัสด์ิ/16,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม



57 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,840.00            2,840.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/2,840.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/2,840.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

58 ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง 4,860.00            4,860.00        เฉพาะเจาะจง อู่เอ/4,860.- บาท อู่เอ/4,860.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

59 ค่าวัสดุ 30,625.00          30,625.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/30,625.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/30,625.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

60 ค่าจ้างซ่อมพ่นกันสนิมรถยนต์ราชการ 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง Nice New ศูนย์พ่นกันสนิมรถยนต์ Nice New ศูนย์พ่นกันสนิมรถยนต์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ /10,000.- บาท /10,000.- บาท ราคาเหมาะสม

61 ค่าวัสดุ(ใบปัดน  าฝน) 1,712.00            1,712.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสหายอะไหล่ยนต์/1,712.- บาท ร้านสหายอะไหล่ยนต์/1,712.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

62 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 2,782.00            2,782.00        เฉพาะเจาะจง บ.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์/2,782.- บาท บ.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์/2,782.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

63 ค่าวัสดุส านักงาน 1,568.49            1,568.49        เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/1,568.49 บาท บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/1,568.49 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

64 ค่าวัสดุส านักงาน 12,525.00          12,525.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/12,525.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/12,525.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

65 ค่าวัสดุ 40,196.00          40,196.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/40,196.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/40,196.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

66 ค่าวัสดุส านักงาน 1,432.69            1,432.69        เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/1,432.69 บาท บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/1,432.69 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

67 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 3,167.20            3,167.20        เฉพาะเจาะจง ร้านกลองชัย/3,167.20 ร้านกลองชัย/3,167.20 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

68 ค่าวัสดุส านักงาน 3,985.82            3,985.82        เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/3,985.82 บาท บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/3,985.82 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

69 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ 4,936.98            4,936.98        เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/4,936.98 บาท บ.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์/4,936.98 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

70 ค่าวัสดุส านักงาน 2,728.61            2,728.61        เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/2,728.61 บาท บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์/2,728.61 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

71 ค่าวัสดุส านักงาน 33,032.40          33,032.40       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/33,032.40.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/33,032.40.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

72 ค่าจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ 29,644.35          29,644.35       เฉพาะเจาะจง บ.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์/29,644.35 บาท บ.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์/29,644.35 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

73 ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ืองและเช็คระยะ 11,098.04          11,098.04       เฉพาะเจาะจง บ.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์/11,098.04 บาท บ.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์/11,098.04 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

74 ค่าวัสดุประเมินผลสัมฤทธ์ิ 25,100.00          25,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/25,100.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/25,100.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ราคาเหมาะสม

75 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,250.00            2,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านหนิงก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์/2,250.- บาท ร้านหนิงก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์/2,250.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ราคาเหมาะสม

76 ค่าวัสดุ 29,980.00          29,980.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/29,980.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/29,980.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มกฎหมายและคดี ราคาเหมาะสม

77 ค่าจ้างถ่ายรูปเล่ม 32,900.00          32,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/32,900.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/32,900.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มกฎหมายและคดี ราคาเหมาะสม

78 ค่าวัสดุ 2,450.00            2,450.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/2,450.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/2,450.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

79 ค่าวัสดุส านักงาน 16,245.51          16,245.51       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/16,245.51 บาท ร้านศรีสุวรรณ/16,245.51 บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

80 ค่าวัสดุ 2,400.00            2,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/2,400.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/2,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ราคาเหมาะสม

81 ค่าวัสดุ 4,500.00            4,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/4,500.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/4,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

82 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน ก.ย.64 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

83 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน ก.ย.64 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

84 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน ก.ย.64 9,000.00            9,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ล าดวน ทองหอม/9,000.- บาท น.ส.ล าดวน ทองหอม/9,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

85 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ เดือน ก .ย. 64 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี เพ็งประสิทธิพงศ์/10,000.- บาท นางสาวิตรี เพ็งประสิทธิพงศ์/10,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม


