
ค แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 15,000.00        15,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี เพ็งประสิทธิพงศ์/15,000.- บาท นางสาวิตรี เพ็งประสิทธิพงศ์/15,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

2 ค่าจ้างคนขับรถยนต์ส านักงาน 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท นายอนันถชัย จันทอง/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

3 ค่าจ้างคนขับรถยนต์ส านักงาน 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท นายบุญญฤทธ์ิ สวนน้อย/12,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

4 ค่าจ้างท าความสะอาด 9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวล าดวน ทองหอม/9,000.- บาท นางสาวล าดวน ทองหอม/9,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

5 ค่าหนังสือพิมพ์ 230.00           230.00          เฉพาะเจาะจง คุณสุรีย์ จิรบวร/230.- บาท คุณสุรีย์ จิรบวร/230.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

6 ค่าวัสดุ 8,684.00         8,684.00        เฉพาะเจาะจง ศรีสุวรรณ/8,684.- บาท ศรีสุวรรณ/8,684.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 16,672.00        16,672.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหมง ฮวด เฮง/16,672.- บาท ร้านหมง ฮวด เฮง/16,672.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

8 ค่าน  าด่ืม 240.00           240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท ร้านแสงเจริญพานิช/240.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

9 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00        18,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย สมอเงินพิศุทธ์ิ/18,000.- บาท บ.รักษาความปลอดภัย สมอเงินพิศุทธ์ิ/18,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/ กลุ่มอ านวยการ ราคาเหมาะสม

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,565.00         2,565.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเปเปอร์/2,565.- บาท ร้านเอกชัยเปเปอร์/2,565.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

11 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 3,500.00         3,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/3,500.- บาท หจก.นาวีคอมพิวเตอร์/3,500.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

12 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ 58,000.00        58,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพี เอ็ดดูเคช่ัน ซัพพลายส์ จ ากัด/58,000.- บาท บ.เอสพี เอ็ดดูเคช่ัน ซัพพลายส์ จ ากัด/58,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

13 ค่าครุภัณฑ์ 180,000.00      180,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เจโอ อินเตอร์เนช่ันแนล จักด/180,000.- บาท บ.เจโอ อินเตอร์เนช่ันแนล จักด/180,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ราคาเหมาะสม

14 ค่าวัสดุส านักงาน 3,501.70                 3,501.70 เฉพาะเจาะจง Home Pro/3,01.70.- บาท Home Pro/3,01.70.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

15 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรักษาสภาพรถยนต์ 10,572.67        10,572.67      เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จ ากัด/10,572.67.- บาท บ.สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จ ากัด/10,572.67.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ราคาเหมาะสม

16 ค่าจ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4,000.00         4,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/4,000.- บาท บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/4,000.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

17 ค่าจ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3,306.30         3,306.30        เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/3,306.30.- บาท บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด/3,306.30.- บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ราคาเหมาะสม

18 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

19 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

20 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

21 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

22 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

23 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

24 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

25 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

26 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

27 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

28 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

29 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

30 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

31 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพท่ีขาย/

ราคาเหมาะสม

32 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/

ราคาเหมาะสม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2565

(ช่ือหน่วยงำน)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

วันท่ี  1   เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2565    


