
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต เดือน มิ.ย.64 3,306.30            3,306.30         เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ/3,306.30 บาท บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ/3,306.30.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

2 ค่าจ้างเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต เดือน มิ.ย.64 4,000.00            4,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ/4,000.- บาท บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

3 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 2,460.00            2,460.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกลองชัย/2,460.- บาท ร้านกลองชัย/2,460.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

4 ค่าจ้างท ากุญแจส านักงาน 750.00              750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านธนชาต กุญแจ/750.- บาท ร้านธนชาต กุญแจ/750.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 749.00              749.00           เฉพาะเจาะจง บ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/749.- บาท บ.ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์/749.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

6 ค่าวัสดุส านักงาน(ผ้าออแกนซ่า) 2,400.00            2,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม่กลองชัยพานิช/2,400.- บาท ร้านแม่กลองชัยพานิช/2,400.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

7 ค่าจ้างซ่อมเก้าอ้ีน่ัง 590.00              590.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบุบผาเฟอร์นิเจอร์/590.- บาท ร้านบุบผาเฟอร์นิเจอร์/590.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

8 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,800.00            4,800.00         เฉพาะเจาะจง นายชาวี กลันทกพันธ์ุ/4,800.- บาท นายชาวี กลันทกพันธ์ุ/4,800.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 26,828.00          26,828.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/26,828.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/26,828.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้างอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่าง 2,320.00            2,320.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนายช่างและร้านฉ่ัวฮะหลี/2,320.- บาท ร้านนายช่างและร้านฉ่ัวฮะหลี/2,320.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

11 ค่าหนังสือพิมพ์ 210.00              210.00           เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์ จิรบวร/210.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/210.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

12 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 875.00              875.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/875.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/875.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

13 ค่าวัสดุ(คาสเศส) 10,000.00          10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/10,000.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/10,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างฯ /

/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

14 ค่าวัสดุ(ธงชาติ) 2,160.00            2,160.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/2,160.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/2,160.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

15 ค่าวัสดุ(คาสเศส) 2,175.00            2,175.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/2,175.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/2,175.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2564

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันท่ี  1   เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564    



/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ราคาเหมาะสม

16 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 10,323.00          10,323.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/10,323.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/10,323.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 700.00              700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/700.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/700.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ราคาเหมาะสม

18 ค่าวัสดุส านักงาน(หมึกพิมพ์) 39,600.00          39,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอพิวเตอร์/39,600.- บาท หจก.นาวีคอพิวเตอร์/39,600.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

19 ค่าวัสดุส านักงาน 20,540.00          20,540.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุวรรณ/20,540.- บาท ร้านศรีสุวรรณ/20,540.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

20 ค่าวัสดุส านักงาน 26,581.00          26,581.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/26,581.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/26,581.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

21 ค่าน้ าด่ืม 240.00              240.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

22 ค่าวัสดุ(หมึกพิมพ์) 2,900.00            2,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/2,900.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/2,900.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ราคาเหมาะสม

23 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลและค่าถ่ายเอกสาร 1,440.00            1,440.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ดีแม็กซ์เอสซีดีไซน์/240.- บาท ศูนย์พิมพ์ดีแม็กซ์เอสซีดีไซน์/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หนิงก็อปป๊ีปรินซ์เซ็นเตอร์/1,200.- บาท หนิงก็อปป๊ีปรินซ์เซ็นเตอร์/1,200.- บาท ราคาเหมาะสม

24 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน 2,150.00            2,150.00         เฉพาะเจาะจง อู่เอ/2,150.- บาท อู่เอ/2,150.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม
25 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน มิ.ย.64 12,000.00          12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

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

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

27 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน เดือน มิ.ย.64 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

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

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม


