
ข้อ ๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตามแบบ สฃร.๑)
0  มีการดำเนินการ'

มีเอกสาร/หลักฐาน คือ
๑. บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม -  ธันวาคม ๒๕๖๒ และ 

ในรอบเดือน มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง(แบบ สฃร.๑) ในรอบเดือน ตุลาคม -  ธันวาคม ๒๕๖๒ 

และ ในรอบเดือน มกราคม- พฤษภาคม ๒๕๖๓

**********************************



(&
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ท่ี วันท่ี ๔ พฤศจิกายน เอ๕๖๒
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

' เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  มกราคม ๒๕๕๘ เร่ือกำหนดให้ 

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไวให้ 
ประขาขนตรวจสอบ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราขการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน น้ัน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ ตามแบบ สขร.๑ ดังแนบ

เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และแจ้ง 
หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ~
/เ (โ ''ว

(นางนิธิกานต์ กลาเจริญ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

1 ป^ ราขกๅร11ทน
;อ ํ นวยการสำนัก^น1ขตพน̂ การสืกษาประ^ 51^  1



แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันที่ 1-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายซ่ือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือวัสดุส่ือวิทยาศาสตร์ 200,000 00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คูณอนันต์ หจก.คูณอนันต์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 1/2563

ราคาท่ีเสนอ 200,000 บาท ราคา 200,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต็ ลว. 21 ต.ค. 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

2 ซ้ือส่ืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 150,700.00 150,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก คูณอนันต์ หจก.คูณอนันต์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 2/2563
ราคาท่ีเสนอ 150,700 บาท ราคา 150,700 บาท งบประมาณท่ีได้รับอบุนัติ ลว. 21 ต.ค. 62

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
3 ซ้ือวัสดุส่ือภาษาอังกฤษ 200,000 00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแทงทองจำกัด บริษัทแท่งทองจำกัด เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 3/2563

ราคาท่ีเสนอ 200,000 บาท ราคา 200,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 21 ต.ค. 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

4 ซ้ือส่ือวิทยาศาสตร์ 150,150 00 150,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปีนหน่ึงจำกัด บริษัทปีนหน่ึงจำกัด เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 4/2563
ราคาท่ีเสนอ 150,150 บาท ราคา 150,150 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 21 ต.ค. 62

* และราคากลาง
5 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาพันธ์อุทัยธานี ร้านภาพันธ์อุทัยธานี เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 5/2563

ราคาท่ีเสนอ 190,000 บาท ราคา 190,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต็ ลว. 25 ต ค. 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

6 ซ้ือวัสดุส่ือ 487,160 00 487,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแท่งทองจำกัด บริษัทแท่งทองจำกัด เนีองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 6/2563
ราคาท่ีเสนอ 487,160 บาท ราคา 487,160 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 29 ต.ค 63

* และราคากลาง



ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมสิกษาอุทัยธานี เขต ๑
ท่ี วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

จ^

บันทึกข้อความ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ พ วันท่ี ๑๖  มกราคม ๒๕๕๘ เร่ือกำหนดให้ 

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารพาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ 
ประซาซนตรวจสอบ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารซองทางราซการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างซองหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน น้ัน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เซต ๑ ได้สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ ตามแบบ สฃร.๑ ดังแนบ

เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เซต ๑ และแจ้ง 
หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา
ไ ^  '‘าา'ว'ๆ

(นางนิธิกานต์ กล่ําเจริญ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
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แบบ สฃร. 1
แบบสรุ'ชผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที . . . วงเงินที'จัดซ้ือ ราคากลาง รายซ่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญางานหจดซอหรอจดจ'ไง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) 'ไ)ธซอหรอจาง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือวัสดุ 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาพันธ์อุทัยธานี ร้านภาพันธ์อุทัยธานี เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 7/2563

ราคาท่ีเสนอ 400,000 บาท ราคา 400,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 11 พ.ย. 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

2 จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา แก่นไถ นางจรรยา แก่นไถ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 8/2563
ราคาท่ีเสนอ 110,000 บาท ราคา 110,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 12 พ.ย. 62

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
3 จ้างกำจัดปลวกสำนักงาน 116,140.00 116,140.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา แก่นไถ นางจรรยา แก่นไถ เนีองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 9/2562

ราคาทีเสนอ 116,140 บาท ราคา 116,140 บาท งบประมาณ'ท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 12 พ.ย. 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

4 ซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง 19,569 75 19,569 75 เฉพาะเจาะจง หจก.พรทวีบริการ หจก.พรทวีบริการ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 10/2562
ราคาท่ีเสนอ 19,659.75 บาท ราคา 19,569 75 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว. 27 พ ย. 62

และราคากลาง
5 จ้างทำพวงมาลา 1,800.00 1,800 00 เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ มณีปกรณ์ นางสมพิศ มณีปกรณ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 11/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท ราคา 1,800 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 27 พ.ย 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

6 จ้างทำพวงมาลา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ มณีปกรณ์ นางสมพิศ มณีปกรณ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 12/2563
ราคาทีเสนอ 1,800 บาท ราคา 1,800 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 27 พ.ย. 62

และราคากลาง
7 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,600 00 1,600 00 เฉพาะเจาะจง หจก เจเอลคอมพิวเตอร์ หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์ เนืองจากเสบอราคาไม่เกินวงเงิน 13/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,600 บาท ราคา 1,600 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 27 พ.ย. 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

8 จางทำ'ป็ายประซาสัมพันธ์ 2,160 00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 14/2563
งาน‘กีฬาเยาวซนแห่งซาติ ราคาท่ีเสนอ 2,160 บาท ราคา 2,160 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 27 พ.ย 62

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง



แบบ สจร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันที 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ ศ. 2562

ลำดับที' งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายซ่ือผู้เสนอราคา 

และราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวับท่ีจองสัญญา 

หรือจ้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
9 ซ้ือน้ําด่ืม 276.00 276 00 เฉพาะเจาะจง ร้าน1น้ําด่ืมอุทัย ร้านบ้ําด่ืมอุทัย เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 15/2563

งบประมาณท่ีได้รับอนุนัติ ลว. 27 พ.ย. 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง



ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ท่ี วันท่ี ๓ มกราคม เอ๔๖๓
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

บันทึกข้อความ

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมสิกษาอุทัยธานี เขต ๑
ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  มกราคม ๒๔๔๘ เร่ือกำหนดให้ 

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ 
ประซาซนตรวจสอบ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราซการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให ้
หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน น้ัน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  ได้สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๓ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ ตามแบบ สฃร.๑ ดังแนบ

เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และแจ้ง 
หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา
^  V*-1 เ4 V'เ

(นางนิธิกานต์ กล่ําเจริญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

3  ♦ /. 9  -
า0-1,-เฬ '3

& เ
. (นาอรุฟ็̂ ๒  ดา)

ฬ # า น ว Iเการสำนัก'งาน^ พนท๋ึกา1ฟ้กษฺาประถ!ฟ้กษาอุทัย3 (ๆเ 1ขต 1 นัฐงตราฃการแทน 
ยูอำนวยการสำนักงานเขตพุฬ่การศกทา1) { เ ม ฐ ๅ ฎ  111, 1 1



แบบ สจร 1
แบบสรุปผลการดำฒินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบ!,ดือบ ธันวาคม 2562

สำนักงาบเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมสึกบาอุทัยธานี เขต 1
วันท่ี 1-31 เดือน ธันวาคม พ ศ 2562

ลำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดช้ือ 
หริอจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายซือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ไดัรันการดัดเลือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหดุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงใบการช้ือหรือจ้าง
1 จ้างทำ'ป็ายไวนิล 540 00 540 00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงพ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงพ์การพิมพ์ เท่ีองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 16/2563

ราคาท่ีเสนอ 540 บาท ราคา 540 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 3 ธ ค 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

2 จ้างทำป้ายโวนิล 540 00 540 00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 17/2563
ราคาท่ีเสนอ 540 บาท ราคา 540 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 3 ธ ค 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
3 ซ้ือน้ําดม 488 00 488 00 เฉพาะเจาะจง ร้าน'น้ําดืมอุทัย ร้านน้ําด่ึมอุทัย เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 18/2563

ราคาท่ีเลนอ 488 บาท ราคา 488 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 3 ธ ค 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

4 ซ้ือวัสดุ 3,350 00 3,350 00 เฉพาะเจาะจง หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 19/2563
ราคาท่ีเส,นอ 3,350 บาท ราคา 3,350 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 16 ธ ค 63

และราคากลาง
5 จ้างพิมพ์เอกสาร 2,000 00 2,000 00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 20/2563

ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 16 ธ ค 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

6 จ้างเช่าอิน!,ทอร์เน็ต 1,284 00 1,284 00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จำกัด บ ทีโอที จำกัด เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 21/2563
ราคาท่ีเสนอ 1,284 บาท ราคา 1,284 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 16 ธ ค 63

และราคากลาง
7 ช้ือวัสดุ 1,000 00 1,000 00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 22/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 16 ธ ค 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

8 ซ้ือนาดืม 168 00 168 00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําดืมอุทัย ร้าน1น้ําดมอุทัย เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 23/2563
ราคาท่ีเสนอ 168 บาท ราคา 168 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 18 ธ ค 63

และราคากลาง
7
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แบบ สขร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันที เดือน ธันวาคม พ ศ .2561

ลำดับที งานทีจัดซ้ือหริอจัดจ้าง วงเงนทีจัดซ้ือ 
หรือจัดจัาง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิฐีซ้ือหรือจ้าง รายซ้ือผู้เสนอราคา 

และราคาทีเสนอ
ผู้!ด้รับการคัดเลือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขทีและวันทีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
9 ซ้ือป้ามันเซ้ือเพลิง 12,374 50 12,374.50 เฉพาะเจาะจง หจก พรทวีบริการ หจก พรทวีบริการ เบ่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 24/2563

ราคาทีเสนอ 12,374 50บาท ราคา 12,374.50 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 18 ธ.ค. 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

10 จ้างเช่าอินเทอร์เบ่ืต 6,000 00 6,000 00 เฉพาะเจาะจง บ กสท บ กสท เบ่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 25/2563
ราคาทีเสนอ 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 18 ธ ค 62

และราคากลาง
11 ซ้ือวัสดุ 6,450 00 6,450 00 เฉพาะเจาะจง หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 26/2563

ราคาท่ีเสนอ 6,450 บาท ราคา 6,450 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 18 ธ.ค. 62
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

12 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,863 00 9,863 00 เฉพาะเจาะจง หจก ครืทิพย์ หจก ศรีทิพย์ เบ่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 27/2563
ราคาท่ีเสนอ 9,863 บาท ราคา 9,863 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 18 ธ ค 62

และราคากลาง
13 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 24,931 00 24,931 00 เฉพาะเจาะจง ร้านซาญขัยการไฟฟ้า ร้านซาญซัยการไฟฟ้า เบ่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 28/2563

ราคาทีเสนอ 24,931 บาท ราคา 24,931 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลง 23 ธ.ค. 62
และราคากลาง

1



ง',

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกบาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ท่ี วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

'นิ.?

บันทึกข้อความ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  มกราคม ๒๕๕๘ เร่ือกำหนดให้ 

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ 
ประซาซนตรวจสอบ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราซบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของทางราซการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน น้ัน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เซต ๑ ได้สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ รายการ ตามแบบ สฃร.๑ ดังแนบ

เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเซตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เซต ๑ และแจ้ง 
หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

(นางนิธิกานต์ กล่ําเจริญ) 
เจ้าพนักงานพัสดุซำนาญงาน
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แบบ ลฃร ใ
แบบสรุปผลการดำเนินก'’รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันที 1-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

สำดับท่ี งานทีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายซ้ือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวับท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือวัสดุ 6,800 00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณิซา,รีภัณฑ์ ร้านณิซา'รีภัณฑ์ เนองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 29/2563

(เงินนอกงบประมาณ) ราคาท่ีเสนอ 6,800 บาท ราคา 6,800 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 8 ม.ค. 63
และราคากลาง

2 จ้างทำป้ายไวนิล 540 00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้'■ 'นกิตติพงษ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 30/2563
(เงินนอกงบประมาณ) ราคาทีเสนอ 540 บาท ราคา 540 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 9 ม.ค. 63

และราคากลาง
3 จ้างทำป้ายไวนิล 540 00 540 00 เฉพาะเจาะจง ร้''นกิตติพงษ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ เนองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 31/2563

ราคาทีเสนอ 540 บ''ท ราคา 540 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว. 9 ม.ค. 63
และราคากลาง

4 จ้างซ่อมยานพาหนะ 5,300 00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก คุภร'ขัยศรี 2552 บจก.คุภรชัยศรี 2552 เนองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 32/2563
ร''คาท่ีเสนอ 5,300 บาท ราคา 5,300 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 9 ม ค 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
5 จ้างซ่อมเครืองปรับอ''กาศ 1,926 00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขาญซัยการไฟฟ้า ร้านชาญชัยการไฟฟ้า เนองจากเสนอร''คาไม่เกินวงเงิน 33/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,926 บาท ราคา 1,926 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 9 ม.ค 63
และราคากลาง

6 จ้างเช่าอินเทอร์เน็ต 1,284 00 1,28400 เฉพาะ'เจาะจง บ ทีโอที จิ''กด บ.ทีโอที จำกด เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 34/2563
ราคาท่ีเสนอ 1,284 บาท ราคา 1,284 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 9 ม ค 63

และราคากลาง
7 ซ้ือวัสดุ 1,300 00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์ หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์ เนืองจากเสนอร''คาไม่เกินวงเงิน 35/2563

ราคาทีเสนอ 1,300 บ''ท ราคา 1,300 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว. 9 ม ค. 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

8 จ้างถ่ายเอกสาร 8,49780 8,49780 เฉพาะเจาะจง หสม นงลักษณ์ก''รพิมพ์ หสม.นงลักษณ์การพิมพ์ เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 36/2563
ราคาท่ีเสนอ 8,497.30 บาท ราคา 8,497 30 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว. 9 ม.ค. 63

1 และราคากลาง



แบบ สฃร. 1
แบบสรุปผลการดำเนิบการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นทการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันท เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้'ไง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายซ่ือผู้เสนอราคา 

และราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผล’ท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขทีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
9 ซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง 17,520.00 17,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรทวีบรืการ หจก.พรทวีบริการ เนีองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 37/2563

ราคาท่ีเสนอ 17,520 บาท ราคา 17,520 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 9 ม.ค. 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

10 จ้างทำตรายาง 280 00 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ เนองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 38/2563
ราคาท่ีเสนอ 280 บาท ราคา 280 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 9 ม ค. 63

และราคากลาง
11 จ้างเช่าอินเทอร์เน็ต 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กสท บ กสท. เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 39/2563

ราคาทีเสนอ 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุม้ติ ลว. 9 ม ค. 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

12 จ้างซ่อมคอมและเดินส'’ยเนืด 18,970 00 18,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์ เนืองจ'1กเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 40/2563
ราคาทีเสนอ 18,970 บาท ราคา 18,970 บาท งบประมาณทีได้รับอบุม้ติ ลว. 9 ม.ค. 63

และราค'’กลาง
13 จ้างเข่าอินเทอร์เน็ต 6,000 00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ กสท บ กสท. เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 41/2563

ราคาทีเสนอ 6,000 บ'’ท ราคา 6,000 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว. 9 ม.ค. 63
และราค'ไกลาง

14 จ้างทำดอกไม้ 1,000 00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพิค มณีปกรณ์ นางสมพิศ มณีปกรณ์ เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 42/2563
ราคาทีเสนอ 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท งบประมาณทีได้รับอบุม้ติ ลว. 9 ม ค 63

และราคากลาง
15 จ้างถ่ายน้ํามันเครือง 11,21360 11,213.60 เฉพ'วะเจาะจง บ.ทิเนิกซ่คาร์จ”'1กัด บ.ทิเนิกซ่คาร์จำกัด เนืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 43/2563

ราคาทีเสนอ 11,213 60 บาท ราคา 11,213 60 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 22 ม ค 63
และราคากลาง

16 จ้างติดต้ังทีวี 5,530 00 5,530 00 เฉพาะเจาะจง นายดลธนันต์ สา'ริกรรณ์ นายดลธนันต์ สาริกรรณ์ เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 44/2563
* ราคาท่ีเสนอ 5,530 บาท ราคา 5,530 บาท งบประมาณทีได้รับอบุม้ติ ลว 30 ม.ค. 63

- และราค'ไกลาง



แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันท่ี เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี ง''นท่ีจัดช้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดช้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีช้ือหรือจ้าง รายช้ือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลิอกและราคา 

ท่ีตกลงช้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือจ้อตกลงในการช้ือหรือจ้าง
17 จ้างเข่าอินเทอร'เนีต 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอท่ี จำกด บ.ท่ีโอท่ี จำกด เนีองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 45/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,284 บาท ราคา 1,284 บาท งบประมาณท่ีได้รับอบุฟ้ต ลว 30 ม ค. 63
และราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ท่ี วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ตามท่ีคพะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  มกราคม ๒๕๕๘ เร่ือกำหนดให้ 

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้!ห้ 
ประซาซนตรวจสอบ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารซองทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานเปีนรายเดือนทุกๆเดือน น้ัน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ ตามแบบ สฃร.๑ ด้งแนบ

เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และแจ้ง 
หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ~  ^  ^

\  ๕ภา1--* 'ๆ

(นางนิธิกานต์ กล่ําเจริญ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

■ -  " ฟ  ,  -  
. .  V ^ ใ ^  5ฝฺ๒ เใ)

ใอญัอ่าน'ายการสานักงาน1ขดท่ี'ขท่ีการศศษาซระ011ศึกษาอุทั*15าปี เขต 1 แฐป็ลราขการแทบ 
ผู้อำนวยการสำนักงามเขตท่ีแทีการ3กษาแระกมศึกษาอุทัยฐาฏ เขต I



แบบ สฃร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใบรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพ้ืนทการศึกษาประถมดึก'ษาอุทัยธานี เขต 1
วับที 1-29 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ 2563

ลำดับท งานทีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหริอจ้าง รายซ้ือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผูไดัรับการดัดเลือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีดัดเลือก 

โดยสรุป
เลขทีและวันทีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,250.00 3,250 00 เฉพาะเจาะจง หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์ เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 46/2563

ราคาท่ีเสนอ 3,250 บาท ราคา 3,250 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 5 ก.พ 63
และราคากลาง

2 ซ้ือวัสดุ 2,200 00 2,200 00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรอบศิลป็รูปสวย ร้านกรอบศึลป๋รูปสวย เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 47/2563
ราคาท่ีเสนอ 2,200 บาท ราคา 2,200 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 6 ก พ 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
3 ซ้ือวัสดุ 2,220 00 2,220 00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรอบดึลป๋รูปสวย ร้านกรอบศิลป็รูปสวย เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 48/2563

ราคาท่ีเสนอ 2,220 บาท ราคา 2,220 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 6 ก.พ 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

4 ซ้ือ'วัสดุลำนักงาน 41000 41000 เฉพาะเจาะจง ร้านสหนำชัย ร้านสหนำชัย เนืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 49/2563
ราคาทีเสนอ 410 บาท ราคา 410 บาท งบประมาณท่ีได้รับอบุม้ติ ลว 6 ก พ. 63

และราคากลาง
5 ซ้ือน้ําดม 1,180 00 1,180 00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําดมอุทัย ร้านน้ําด่ืมอุทัย เนืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 50/2560

ราคาทีเสนอ 1,180 บาท ราคา 1,180 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 6 ก พ 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

6 ซ้ือน้ํามันเซ้ือเพลิง 17,329 50 17,329 50 เฉพาะเจาะจง หจก พรทวีบรืการ หจก.พรทวีบริการ เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 51/2563
ราค ไทีเสนอ 17,329.50 บาท ราคา 17,32950 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 13 ก พ 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
7 จ้างถายเอกลาร 10,477 80 10,477 80 เฉพาะเจาะจง หสม นงลักษณ์การพิมพ์ หสม นงลักษณ์การพิมพ์ เนืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 52/2563

ราคาทีเสนอ 10,477 80 บาท ราคา 10,477 80 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว. 14 ก.พ. 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุรถดัดหญ้า 2,25000 2,250 00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ การเกษตร ร้าน จ.การเกษตร เนืองจากเสนอราคาโม่เกินวงเงิน 53/2563
ราคาทีเสนอ 2,250 บาท ราคา 2,250 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 17 ก.พ 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง



แบบ สฃร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพ้ีนทีการศึกษาประถมศึก'ษาอุทัยธานี เขต 1
วับที 1-29 เดือน กุมภาพันธ์ พ ศ 2563

ลำดับท งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายขีอผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีคัดเลึอก 

โดยสรุป
เลขทีและวับทีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
9 จ้างทำป๋ายไวนิล 2,160 00 2,160 00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ เนีองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 54/2563

ราคาทีเสนอ 2,160 บาท ราคา 2,160 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุนัติ ลว. 21 ก พ 63
และราคากลาง

10 จ้างซ่อมยานพาหนะ 3,500,00 3,500 00 เฉพาะเจาะจง บ คุภร'ชัยศรี 2552 บ คุภรชัยศรี 2552 เนีองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 55/2563
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท ราคา 3,500 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว.21 ภพ 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
11 ซ้ือวัสดุกีฬา 60,452.00 60,452 00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามเอยวนิวสปอร์ต ร้านสามเอิยวนีวสปอร์ต เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 56/2563

ราคาทีเสนอ 60,452 บาท ราคา 60,452 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 25 ก พ 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง



บนทกฃอความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี, เขต ๑
ท่ี วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓

- เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  มกราคม ๒๕๕๘ เร่ือกำหนดให้ 

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไวั1ห้ 
ประซาซนตรวจสอบ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพร่ะราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารชองทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน น้ัน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๘ รายการ ตามแบบ สฃร.๑ ดังแนบ

เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และแจ้ง 
หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา
น Vกั,

(นางนิธิกานต์ กล่ําเจริญ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

1*ด ํ&

. ฟ .
(นาอใส์เ/̂  ^ ศๆ)

รฟผู้อำนวยการสำนักงานเจตหนท่ีการ?เกา*าซร!'ถมท่ีกาพ^นัย3าท่ี เข* 1 ป{5นั?1รา1เการแาเน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต'ท่ีนท่ีการท่ีกา*าซร!เกนท่ีกา*'1*!'กัย5'ก็! เขต 1



I

แบบ สขร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ!.ดือน มีนาคม 2563

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกหาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคมพ ศ 2563

ลำดับที งานทีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธซ้ือหรือจ้าง รายซอผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือวัสดุแข่งขันงานวิชากา 400.00 400 00 เฉพาะเจาะจง ร้านณ้ซซาภัณฑ์ ร้านณัซซาภัณฑ์ เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 57/63

ราคาท่ีเสนอ 400 บาท ราคา 400 บาท งบประมาณท่ีได้รับอบุนัติ ลว. 6 มีค 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

2 ซ้ือวัสดุทดสอบ 0-ผโ"โ 1,000.00 1,000 00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนิซารืภัณฑ์ ร้านนิ,ซา'รีภัณฑ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 58/63
ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุม้ติ ลว 6 มีค 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
3 จ้างถายเอกลาร 5,62200 5,622 00 เฉพาะเจาะจง หสม นงลักษณ์การพิมพ์ หสม นงลักษณ์การพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 59/2563

ราคาท่ีเลบอ 5,622 บาท ราคา 5,622 บาท งบประมาณท่ีได้รับอบุม้ติ ลว 6 มิค 63
และราคากลาง

4 จ้างซอมยานพาหนะ 2,550.00 2,55000 เฉพาะเจาะจง บ คุภร’ขัยศรี 2552 บ คุภรขัยศรี 2552 เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 60/2563
ราคาท่ีเสนอ 2,550 บาท ราคา 2,550 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุม้ติ ลว 6 มิค 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
5 จ้างทำป้ายใวนีล 540 00 540 00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 61/2563

ราคาท่ีเสนอ 540 บาท ราคา 540 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุม้ติ ลว 6 มิค 63
และราคากลาง

6 จ้างทำป้ายไวนิล 540 00 540 00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 61/2563
ราคาท่ีเสนอ 540 บาท ราคา 540 บาท งบประมาณท่ีได้รับอบุม้ติ ลว 6 มิค 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
7 จ้างซ่อมเครืองพิมพ์ 3,650 00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 62/2563

ราคาท่ีเสนอ 3,650 บาท ราคา 3,650 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 6 มิค.63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

8 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 3,000.00 3,000 00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาพันฑ์อุทัยธานี ร้านภาพันฑ์อุทัยธาน เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 63/2563
& ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 6 มี.ค. 63

และราคากลาง



แบบ สฃร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างในรอบเดิอน มีนาคม 2563

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันท่ี 1-31 เดีอน มีนาคม พ.ค 2563

ลำดับท่ี งานทีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีช้ือหรีอจ้าง รายซ่ือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผูได้รับการดัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีดัดเลือก 

โดยสรุป
เลขทีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
9 จ้างทำป้ายใวนิลงาบกีฬา 61,840.00 61,840 00 เฉพาะเจาะจง หสม นงลักษณ์การพิมพ์ หสม นงลักษณ์การพิมพิ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 64/2563

เงินนอกงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ 61,840 บาท ราคา 61,840 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 6 มีค 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

10 จ้างซ่อมเครีองปรับอากา? 8,77400 8,774 00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยการไฟฟ้า ร้านชาญชัยการไฟฟ้า เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 65/2563
ราคาท่ีเสนอ 8,774 บาท ราคา 8,774 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 6 มีค 63

แสะราคากลาง
11 จ้างทำไวนิล 1,100.00 1,100 00 เอพาะเจาะจง ร้านอุทัยการพิมพ์ ร้านอุทัยการพิมพ์ เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 66/2563

ราคาทีเสนอ 1,100 บาท ราคา 1,100 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 9 มีค 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

12 ซ้ือวัสดุลำนักงาน 2,094 00 2,094 00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาพันฑ์อุทัยธานี ร้านภาพันฑ์อุทัยธานึ เนืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 67/2563
ราคาท่ีเสนอ 2,094 บาท ราคา 2,094 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 9 มีค 63
บ ท่ีโอที จำกัด บ ทีโอที จำกัด และราคากลาง

13 จ้างเซาอินเทอร์เน็ต 1,284 00 1,284 00 เฉพาะเจาะจง บ ทีใอท่ี จำกัด บ ทีโอท่ี จำกัด เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 68/2563
ราคาทีเสนอ 1,284 บาท ราคา 1,284 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 9 มีค 63

และราคากลาง
14 จ้างทำตรายางและป้าย 2,290.00 2,290 00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 69/2563

ราคาทีเสนอ 2,290 บาท ราคา 2,290 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 12 มีค 63
และราคากลาง

15 ช้ือป้ามันเช้ือเพลิง 11,843.25 11,84325 เฉพาะเจาะจง หจก พรทวีบริการ หจก พรทวีบริการ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 70/2563
ราคาท่ีเสนอ 11,84325 บาท ราคา 11,843 25 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 12 มี ค. 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
16 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,500 00 1,500 00 เฉพาะเจาะจง หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 71/2563

ราคาทีเสนอ 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 12 มี.ค. 63
และราคากลาง



แบบ สขร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ลำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ ศ 2563

ลำดับท่ี งานทีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรีอจ้าง รายซ้ือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผูได้รับการคัดเลือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีดัดเสือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
17 จ้างเขาอินเทอร์เน็ต 6,000.00 6,000 00 เฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม บ.กลทโทรคมนาคม เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 72/2563

ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุม้ติ ลว. 16 มี.ค. 63
- และราคากลาง

18 จ้างเขาอินเทอร์เน็ต 6,000 00 6,000 00 เฉพาะเจาะจง บ กสท.โทรคมนาคม บกสทโทรคมนาคม เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 73/2563
ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 16 มี ค 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
19 จ้างทำป้ายไวนิล 540 00 540 00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงพ์การ1พิมพ์ เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 74/2563

ราคาท่ีเสนอ 540 บาท ราคา 540 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 16 มีค 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

20 จ้างถำยเอกลาร 336 00 336 00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ ร้านกิตติพงษ์การพิมพ์ เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 75/2563
ราคาท่ีเสนอ 336 บาท ราคา 336 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 16มิค 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
21 ซ้ือวัสดุส0•ในักงาน 1,080.00 1,080 00 เฉพาะเจาะจง หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ ทจก เจเอสคอมพิวเตอร์ เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 76/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,080 บาท ราคา 1,080 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 16 มี ค’ 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

22 จ้างขอมเครองพิมพ์ 1,200 00 1,200 00 เฉพาะเจาะจง หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ เนองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 77/2563
ราคาทีเสนอ 1,200 บาท ราคา 1,200 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 16มิค 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
23 จ้างทำเลมเอกสาร 51,000 00 51,000 00 เฉพาะเจาะจง หสม นงลักษณ์การพิมพ์ หสม นงลักษณ์การพิมพ์ เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 78/2563

ราคาท่ีเสนอ 51,000 บาท ราคา 51,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 16 มิค 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

24 จ้างขอมเคร่ืองปรับอากา? 5,457 00 5,457 00 เฉพาะเจาะจง ร้านขาญซัยการไฟฟ้า ร้านชาญขัยการไฟฟ้า เนองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 79/2563
ราคาท่ีเสนอ 5,457 บาท ราคา 5,457 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 16 มิค 63

/ และราคากลาง



1

แบบ สฃร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ ศ 2563

ลำดบทํ งานทํจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทํจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (นาท)

ราคากลาง 
(นาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายซ่ือผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลึอกและราคา 

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทํคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันทีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
25 จ้างซ่อมยานพาหนะ 12,280 00 12,28000 เฉพาะเจาะจง บ คุภร'ชัยศรี 2552 บ คุภรขัยศรี 2552 เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 80/2563

ราคาท่ีเสนอ 12,280 บาท ราคา 12,280 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 23 มีค 63
และราคากลาง

26 จ้างซ่อมยานพาหนะ 11,160 00 11,160 00 เฉพาะเจาะจง บ คุภรขัยศรี 2552 บ คุภรขัยศรี 2552 เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 81/2563
ราคาทีเสนอ 11,160 บาท ราคา 11,160 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 23มิค 63

และราคากลาง
27 จ้างพิมพ์แบบทดสอบ 143,000 00 143,000 00 เฉพาะเจาะจง หสม นงลักษณ์การพิมพ์ หสม นงลักษณ์การพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 82/2563

ราคาทีเสนอ 143,000 บาท ราคา 143,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 23มิค 63
และราคากลาง

28 ซ้ือวัสดุลำนักงาน 400 00 400 00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์ หจก เจเอลคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 83/2563
ราคาท่ีเสบอ 400 บาท ราคา 400 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24มิค 63

และราคากลาง
29 จ้างทำ'ปิายไวนิล 540 00 540 00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 84/2563

ราคาท่ีเสนอ 540 บาท ราคา 540 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 มิค 63
และราคากลาง

30 จ้างทำตรายาง 1,590 00 1,590 00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ ร้านรักษ์อุทัยการพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 85/2563
ราคาท่ีเสนอ 1,590 บาท ราคา 1,590 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24มิค 63

และราคากลาง
31 จ้างทำสติกเกอร' 15000 150 00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต ตรายาง ร้าน ต ตรายาง เนีองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 86/2563

ราคาทีเสนอ 150 บาท ราคา 150 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24มิค 63
และราคากลาง

32 ซ้ือวัสดุกีฬา 2,262 00 2,262 00 เฉพาะเจาะจง ร้านจีรนันพ์วัสดุ ร้านจิรนันท์วัสดุ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 87/2563
ราคาท่ีเสนอ 2,262 บาท ราคา 2,262 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24มิค 63

4* แสะราคากลาง



แบบ สขร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม่ 2563

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันท่ี 1-31 เดือน มีนาคม พ ศ 2563

ลำดับท่ี งานทีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายซ้ือผู้เสนอราคา 

และราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขทีและวันทีของสัญญา 

หรือข้อตกลงใบการซ้ือหรือจ้าง
33 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 31,77586 31,775 86 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ ร้านศรีเจริญ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 88/2563

ราคาทีเสนอ 31,775 86 บาท ราคา 31ฐ775 86 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 24 มิ.ค. 63
และราคากลาง

34 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 3,040 00 3,040 00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสพโซค ร้านประสพโขค เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 89/2563
ราคาทีเสนอ 3,040 บาท ราคา 3,040 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 25 มิ.ค 63

และราคากลาง
35 จ้างซ่อมยานพาหนะ 9,780 00 9,780 00 เฉพาะเจาะจง บ คุภร,ขัยศรี 2552 บ คุภร'ขัยศรี 2552 เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 90/2563

ราคาทีเสนอ 9,780 บาท ราคา 9,780 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 27มิค 63
และราคากลาง

36 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 11,455 00 11,455 00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาพันฑ์อุทัยธานี ร้านภาทันฑ์อุทัยธานี เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 91/2563
ราคาทีเสนอ 11,455 บาท ราคา 11,455 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 30 มิค 63

และราคากลาง
37 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 5,31500 5,315 00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาพันฑ์อุทัยธานี ร้านภาพันฑ์อุทัยธานี เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 92/2563

ราคาทีเสนอ 5,315 บาท ราคา 5,315 บาท งบประมาณทีได้รับอนุมัติ ลว 31 มิค 63
และราคากลาง

38 จ้างเขาอินเทอร'เบ็ต 1,284 00 1,284 00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จำกัด บ ทีโอที จำกัด เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 93/2563
ราคาทีเสนอ 1,284 บาท ราคา 1 284 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 31มิค 63

และราคากลาง

*1?
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ท่ี วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานผลการจัดช้ือจัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เร่ือ 

กำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกัษผลการพิจารณาการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ 
ประขาซนตรวจสอบ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให ้
หน่วยงาบของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือน นัน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ได้สรุปผลการจัดช้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ รายการ ตามแบบ สฃร.๑ ดังแนบ

เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และแจ้ง 
หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

(นางนิธิกานต์ กล่ําเจริญ) 
เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญพื้-'

งิ&ภฮใพ้ืช&ฬฺ จม่!*ดา)
รอญัจ้านรอการสำทัก^เขดพื้นทการศึก5ฟระถน*กษา^ ยร™ เข* 1 บ่ฎิบ้ติราชการแทน

ผูอำโพอการสำนกงานเขตพ้ืนทการศึกษาประกม่ศึกษาอุทัอราน เชิด 1



แบบ สขร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดิอน เมษายน 2563

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันที, 1-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับท งานทีจัดซ้ือหรีอจัดจ้าง วงเงินทีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายขอผู้เลนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้-รับการคัดเลิอกและราคา 

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันทีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือน้ํามันเซ้ือเพลิง 9.750 86 9,75086 เฉพาะเจาะจง หจก พรทวีบริการ หจก พรทวิบริการ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 96/2563

ราคาท่ีเสนอ 9,750 86 บาท ราคา 9,750 86 บาท งบประมาณทีโด้รับอนุมัติ ลว 4 เม ย 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

2 จ้างถ่ายเอกสาร 3,347 40 3,347 40 เฉพาะเจาะจง หสม.นงลักษณ์การพิมพ หสม นงลักษณ์การพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 97/2563
ราคาท่ีเสนอ 3,347 40 บาท ราคา 3,347 40 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 4 เม ย 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
3 ซ้ือวัสดุสำนักงาบ 21,270.00 21,27000 เฉพาะเจาะจง ร้านภาพันทัอุทัยธานี ร้านภาพันฑ์อุทัยธานี เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 98/2563

ราคาท่ีเสนอ 21,270 บาท ราคา 21,270 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 4 เม ย 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

4 จ้างเหมาเดินสายสัญญาน 32,140 00 32,140 00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เอส.คอมพิวเตอร์ หจก.เจเอสคอมพิวเตอร์ เนืองจากเสนอราคาโม่เกินวงเงิน 99/2563
ราคาท่ีเสนอ 32,140 บาท ราคา 32,140 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 4 เม ย 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
5 ซอมเคริองปรับอากาศ 2,889 00 2,889 00 เฉพาะเจาะจง ร้านขาญซัยการไฟฟ้า ร้านขาญฃัยการไฟฟ้า เนืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 100/2563

ราคาทีเสนอ 2,889 บาท ราคา 2,889 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 4 เม ย 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

6 ซอมเครืองศอมๆ 2,300 00 2,300 00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก เจเอลคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 101/2563
ราคาท่ีเสนอ 2,300 บาท ราคา 2,300 บาท งบประมาณ'ท่ีได้รับอนุมัติ ลว 4 เม ย 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง
1 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 1,200 00 1,20000 เฉพาะเจาะจง หจก เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก เจเอสคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 102/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท ราคา 1,200 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 20 เม ย 63
และราคากลาง

8 ซ้ือวัสดุสำนักงาบ 18,91804 18,91804 เฉพาะเจาะจง ร้านภาทันฑ์อุทัยธานี ร้านภาพันทัอุทัยธานี เน่ืองจากเสนอราคาโม'เกินวงเงิน 103/2563
เงินนอกงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ 18,918.04 บาท ราคา 18,918 04 บาท งบประมาณท่ีโด้รับอนุมัติ ลว 20 เม ย 63

V และราคากลาง



แบบ สขร 1
แบบสรุป^ลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วับท่ี 1-30 เดือน เมษายน พ ศ 2563

ลำดับท งานทีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชีอผู้เสนอราคา 

และราคาทีเสนอ
ผูได้รับการคัดเสือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันทีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
9 จ้างซ่อมคอมฯ 2,300 00 2,300 00 เฉพาะเจาะจง หจก เจ เอสคอมพิวเตอร์ หจก เจเอลคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 104/2563

ราคาทีเสนอ 2,300 บาท ราคา 2,300 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 เม ย 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

10 ซ้ือนาดม 456 00 45600 เฉพาะเจาะจง ร้านนาด่ืมอุทัย ร้านน้ําคืมอุทัย เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 105/2563
ราคาท่ีเสนอ 456 บาท ราคา 456 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 เม.ย 63

' และราคากลาง
11 จ้าง‘ซอมคอมฯ 600 00 600 00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแคร์เน็ทเวิร์ค ร้านคอมแคร์เน็ทเวิร์ค เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 106/2563

ราคาท่ีเสนอ 600 บาท ราคา 600 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 เม ย 63
และราคากลาง

12 จ้างทำตรายาง 15000 15000 {1ฉพาะเจาะจง ร้านรักษอุทัยการพิมพ์ ร้านรักพ์อุทัยการพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 107/2563
ราคาท่ีเสนอ 150 บาท ราคา 150 บาท งบประมาณ'ท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 เม ย 63

และราคากลาง
13 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 620 00 620 00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสพโชค ร้านประสพโขค เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 108/2563

ราคาทีเสนอ 620 บาท ราคา 620 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 เม ย 63
และราคากลาง

14 จ้างซ้อมยานพาหนะ 2,000 00 2,000 00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช หม้อน้ํา ร้าน ข หม้อน้ํา เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 109/2563
ราคาทีเสนอ 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 เม ย 63

และราคากลาง
15 จ้างซอมบ้านพักรองฯ 64,000 00 64,000 00 เฉพาะเจาะจง บางจรรยา แกนใถ บางจรรยา แกนไถ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 110/2563

ราคาท่ีเสนอ 64,000 บาท ราคา 64,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 เม ย 63
และราคากลาง

16 ซ้ือวัสดุลำนักงาน 9,240 00 9,240 00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาพันฑ์อุทัยธานี ร้านภาพันทํอุทัยธานี เนืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 110/2563
ราคาทีเสนอ 9,240 บาท ราคา 9,240 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 เม ย 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง



แบบ สขร 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วับท่ี 1-30 เดือน เมษายน พ ก. 2563

ลำดับที งานท่ีจัดซ้ือหรีอจัดจ้าง วงเงินทีจัด'ซ้ือ 
หริอจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายซ้ือผู้เสนอราคา 

และราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีแสะวันทีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
17 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 9,240 00 9,240 00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาพับฑ์อุทัยธานี ร้านภาพันฑ์อุทัยธานี เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 111/2563

ราคาทีเสนอ 9,240 บาท ราคา 9,240 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 24 เม ย. 63
และเป็นผ ู้รับจ้างโดยตรง

18 จ้างซ่อมกระแสไฟฟ้า 66526 66526 เฉพาะเจาะจง ส ำน ัก ง'!นง าน ไ ฟ ฟ ้า-'เอ ุท ัยธ'!น ิ ส ำน ัก งาน งาน ไฟ ฟ ้าฯ อ ุท ัยธาน ี เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 112/2563
ราคาทีเสนอ 665 26 บาท ราคา 665 26 บาท งบประมาณท ไีด้รับอบุม้ต ลว 24 เม ย. 63

และราคากลาง
19 จ้างทำสนามและพิธิเปิดงา 19,008 00 19,00800 เฉพาะเจาะจง นายดลธนันต์ สาริกรรณ์ นายดลธนนด์ ลาริกรรณ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 113/2563

เงินนอกงปบะมาณ ราคาท ีเสนอ 19,008 บาท ราคา 19,008 บาท งบประมาณท ี่ได้รับอนุมัติ ลว 30 เม ย. 63
และเป็นผ ูรั้บจ้างโดยตรง

20 จ้างทำสนามแข่งขับกีฬาน ั? 7,792 00 7,792 00 เฉพาะเจาะจง นายดลธนันต์ สา'ร ิกรรณ ์ นายดลธนนต์ สาริกรรณ์ เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 114/2563
ราคาท ีเสนอ 7,792 บาท ราคา 7,792 บาท งบประมาณท ไีด้รับอนุมัติ ลว 30 เม.ย 63

และเป็นผ ู้รับจ้างโดยตรง
21 จ้างพิมพ์เอกสาร 18,000 00 18,000 00 เฉพาะเจาะจง หลน นงลักษณ์การพินพ์ หลม นงลักษณ์การพิมพ์ เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 115/2563

ราคาท ีเสนอ 18,000 บาท ราคา 18.000 บาท งบประมาณท ไีด้รับอนุมัติ ลว 30 เม ย 63
และเป็นผ ูรั้บจ้างโดยตรง

22 ค่าเช่าอินเทอร์ณ็ต 1,284 00 1,284 00 เฉพาะเจาะจง บ ท โีอท ี จำกัด บ ทโีอที จำกัด เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 116/2563
ราคาท เีสนอ 1,284 บาท ราคา 1,284 บาท งบประมาณท ไีด้รับอนุมัติ ลว 30 เม ย 63

และเป็นผ ูรั้บจ้างโดยตรง
23 ซ้ือวัสดุ 1,250 00 1,25000 เฉพาะเจาะจง ร้านจีรนันทํวัสดุภัณฑ์ ร้านจิรนันท์วัสดุภัณฑ์ เน่ืองจากเสนอราคาไมเกินวงเงิน 117/2563

ราคาท ีเสนอ 1,250 บาท ราคา 1, 250 บาท งบประมาณท ีไ่ด้รับอนุมัติ ลว 30 เม ย 63
และเป็นผ ูรั้บจ้างโดยตรง

24 คาเซาอินเทอร์เน็ต 6,000 00 6,000 00 เฉพาะเจาะจง บกสท โทรคมนาคม จำกัด บ กสท โทรคมนาคม จำกัด เน่ืองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 118/2563
ราคาท ี่เสนอ 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท งบประมาณท ไีด้รับอนุมัติ ลว 30 เม ย 63

ร - และเป็นผ ู้รับจ้างโดยตรง



บนทกฃอความ

ส่วนราขการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกบาประถมศึกบาอุทัยธานี เขต ๑
ท่ี วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ๆ-

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกบาประถมศึกบาอุทัยธานี เฃฺต ๑
ตามท่ีคพะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  มกราคม ๖๕๕๘ เร่ือ 

กำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนข้อมลข่าวสารท่ีต้องจัดไวให้ 
ประซาซนตรวจสอบ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๖๕๔๐ โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานเปีนรายเดือนทุกๆเดือน นัน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกบาประถมศึกบาอุทัยธานี เซต ๑ ได้สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๖๕๖๓ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ ตามแบบ สฃร.๑ ดังแนบ

เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกบาอุทัยธานี เขต ๑ และแจ้ง 
หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารพา
โ ' V)

(นางนิธิกานต์ กลาเจริญ)
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แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ1,ดือน พฤษภ'’คม 2563

สำนักงานเขตพื้นทีการคึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2563

ลำดับที งาบท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายข้อผู้เสนอราคา 

และราคาทีเสนอ
ผู้ได้รับการดัดเสือกและราคา 

ทีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือน้ํามับเช้ือเพลิง 1,41900 1,41900 เฉพาะเจาะจง หจก.พรทวีบรืการ หจก.พรทวีบริการ เนีองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 120/2563

ราคาท่ีเสนอ 1,419 บ''ท ราคา 1,419 บาท งบประมาณท่ีโด้รับอนุมัติ ลว. 21 พ.ค. 63
และราคากลาง

2 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 60000 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้'’นประสพโชค ร้านประสพโชค เนองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 121/2563
ราคาท่ีเสนอ 600 บาท ราคา 600 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 21 พ.ค. 63

และราคากลาง
3 จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ 2,889 00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยการไฟฟ้'' ร้านข''ญชัยการไฟฟ้า เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 122/2563

ราคาทีเสนอ 2,889 บ•'ท ราคา 2,889 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 25 พ.ค. 63
และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

4 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 6,000 00 6,000 00 เฉพาะเจาะจง บ.กสทโทรคมนาคม จำกัด บ กสท.โทรคมนาคม จำกัด เนิองจากเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 123/2563
ราคาทีเสนอ 6,000 บาท ราค'' 6000 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว. 25 พ ค 63

และราคากลาง
5 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 1,284 00 1,284 00 เฉพาะเจาะจง บ ทีโอที จำกัด บ ทีใอที จำกัด เนีองจ'เกเสนอราคาไม่เกินวงเงิน 124/2563
* ราคาท่ีเสนอ 1,284 บ''ท ราค'' 1,284 บาท งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ลว 27 พ.ค. 63

และเป็นผู้รับจ้างโดยตรง

-

*


