
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองPrinter 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/600.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพท์ ราคาเหมาะสม

2 ค่าคอมพิวเตอร์ 1,779,000.00   1,779,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทเน็คสเต็ปโซลูช่ัน/1,779,000.- บาท บริษัทเน็คสเต็ปโซลูช่ัน/1,779,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพท์ ราคาเหมาะสม

3 ค่าจ้างท าป้าย 1,570.00         1,570.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ทีแม็กซ์ เอส ซี ดีไซน์/1,570.- บาท ศูนย์ทีแม็กซ์ เอส ซี ดีไซน์/1,570.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

4 ค่าจ้างเย็บกระเป๋า 7,500.00         7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ พลเกล้า/7,500.- บาท นางวันเพ็ญ พลเกล้า/7,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

5 ค่าวัสดุโครงการลูกเสือ 15,160.00       15,160.00       เฉพาะเจาะจง ศรีสุวรรณ/15,160.- บาท ศรีสุวรรณ/15,160.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือ 9,900.00         9,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/9,900.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/9,900.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

7 ค่าจ้างท าตรายาง 580.00           580.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไจแอ้นดีไซน์/580.- บาท ร้านไจแอ้นดีไซน์/580.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

8 ค่าจ้างเหมาบริการจดทะเบียนโดเมนเนม 856.00           856.00           เฉพาะเจาะจง EVO Hostimg/856.- บาท EVO Hostimg/856.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

9 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ 240.00           240.00           เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ดีแม็กซ์ เอซี ดีไซน์/240.- บาท ศูนย์พิมพ์ดีแม็กซ์ เอซี ดีไซน์/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้างเหมาพาหนะ 31,500.00       31,500.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ขาวสอาด/ 31,500.- บาท นายณรงค์ศักด์ิ ขาวสอาด/ 31,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ราคาเหมาะสม

11 ค่าหนังสือพิมพ์ 170.00           170.00           e-bidding คุณสุรีย์ จิรบวร/170.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/170.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

12 ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00       100,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวี คอมพิวเตอร์/100,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวี คอมพิวเตอร์/100,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพท์ ราคาเหมาะสม

13 ค่าวัสดุส านักงาน 60,900.00       60,900.00       เฉพาะเจาะจง ศรีสุวรรณ/60,900.- บาท ศรีสุวรรณ/60,900.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพท์ ราคาเหมาะสม

14 ค่าส่ือการเรียนการสอน 63,518.00       63,518.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารปัญญา จ ากัด/63,518.- บาท บริษัท ธารปัญญา จ ากัด/63,518.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มนิเทศ ราคาเหมาะสม

15 ค่าวัสดุ 23,410.00       23,410.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/23,410.-บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/23,410.-บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพท์ ราคาเหมาะสม

16 ค่าน  าด่ืม 240.00           240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้าง update โปรแกรม e-money 1,200.00         1,200.00        เฉพาะเจาะจง นส.ชมัยนพร แก้วกองตัน/1,200.- บาท นส.ชมัยนพร แก้วกองตัน/1,200.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพท์ ราคาเหมาะสม

18 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

ราคาเหมาะสม

19 e-bidding เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

ราคาเหมาะสม

20 e-bidding เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

21 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

ราคาเหมาะสม

22 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

23 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

24 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

25 e-bidding เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

26 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

27 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2564

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

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


