
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าวัสดุงานบ้าน 4,384.40         4,384.40        เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ จ ากัด/4,384.40.- บาท บ.โฮม โปรดักส์ จ ากัด/4,384.40.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

2 ค่าวัสดุส านักงาน 25,310.00       25,310.00      เฉพาะเจาะจง ศรีสุวรรณ/25,310.- บาท ศรีสุวรรณ/25,310.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 32,683.00       32,683.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/32,683.-บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/32,683.-บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

4 ค่าส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอน 1,080.00         1,080.00        เฉพาะเจาะจง เพ่ือครูสหกรณ์/1,080.- บาท เพ่ือครูสหกรณ์/1,080.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มนิเทศ ราคาเหมาะสม

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

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

6 ค่าวัสดุไฟฟ้า 15,340.00       15,340.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิคไฟฟ้า/15,340.- บาท ร้านคลินิคไฟฟ้า/15,340.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

7 ค่าน  าด่ืม 2,005.00         2,005.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/204.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช 204.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ น  าด่ืมเพ่ือเพชร/275.- บาท น  าด่ืมเพ่ือเพชร/275.- บาท

บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ./1,490.- บาท บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ./1,490.- บาท ราคาเหมาะสม

8 ค่าจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.00         1,000.00        เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท ร้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 26,000.00       26,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ขาวสอาด/26,000.- บาท นายณรงค์ศักด์ิ ขาวสอาด/26,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ราคาเหมาะสม

10 ค่าวัสดุตรวจหาเชื อโควิด 19 (ATK) 5,850.00         5,850.00        เฉพาะเจาะจง ลิ งค์.คอม/5,850.- บาท ลิ งค์.คอม/5,850.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ราคาเหมาะสม

11 ค่าจ้างเข้าเล่มรายงาน 500.00            500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/500.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนโยบายและแผน ราคาเหมาะสม

12 ค่าจ้างท าพานพุ่ม 1,000.00         1,000.00        เฉพาะเจาะจง ล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท ล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

13 ค่าจ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3,306.30         3,306.30        เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/3,306.30.- บาท บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/3,306.30.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

14 ค่าจ้างปรับปรุงห้องน  าอาคาร 300,000.00      300,000.00    เฉพาะเจาะจง นส.ณชลย์นิภา ลิขิตอ านวยชัย/300,000.- บาท นส.ณชลย์นิภา ลิขิตอ านวยชัย/300,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

15 ค่าเหล็กกล่อง เหล็กฉาก พุกเหล็ก 2,060.00         2,060.00        เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/2,060.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/2,060.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

16 ค่าจ้างท าป้าย 1,880.00         1,880.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ทีแม็กซ์เอส.ซี.ดีไซน์ ศูนย์พิมพ์ทีแม็กซ์เอส.ซี.ดีไซน์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ และล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,880.- บาท และล้านดอกไม้ธนาพันธ์ุ/1,880.- บาท ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4,000.00         4,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/4,000.- บาท บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

18 ค่าจ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3,306.30         3,306.30        เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/3,306.30.- บาท บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/3,306.30.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

19 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

ราคาเหมาะสม

20 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

21 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

ราคาเหมาะสม

22 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

ราคาเหมาะสม

23 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

24 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

ราคาเหมาะสม

25 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันท่ี  4  เดือน   มกรำคม   พ.ศ.   2565


