
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี พ.ศ. 2563 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่
ผ่านมา และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และพัสดุด าเนินการจัดซื้อจ้าง
จ้างพัสดุ โดยจ าแนกตามประเภทการจัดจ้างได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 2.95 
วิธีเฉพาะเจาะจง 99 97.06 

รวม 102 ๑๐๐ 
 

     จากตาราง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ านวน ๑02 รายการ พบว่า วิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจ านวนโครงการมากที่ สุดคือ วิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวน 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙7.06 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94 ตามล าดับดังภาพ 
 

 



ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข 

     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ โดยมี
กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ประสบปัญหาในทาง
ปฏิบัติงานจ าแนกเป็นประเด็น ดังนี้ 

     ปัญหาอุปสรรค์ 
     1. จ านวนโครงการการจัดหาของพัสดุมีจ านวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได ้
     2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์บางรายการมีความไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้า 
     3. ไม่มีผู้ค้าเสนอราคา/มีผู้ค้าเสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 

 
      แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
      1. มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ส านักงานเขตฯ/โรงเรียนในสังกัด ถือปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
      2. จัดการประชุมในการจัดท าขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
      3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์นั้นใหม่ 

      ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี – 

 
........................................................................... 

 



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

จ านวน 3 เคร่ือง
   19,500.00    19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์          

ราคาที่เสนอ 19,500 บาท
นายภพพล ไกยสิทธิ์         
ราคาที่ตกลงจ้าง 19,500 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 
001/2563 ลงวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

2 จ้างซ่อมแซมพัดลม ยีห่อ้ imarflex
 จ านวน 5 ตัว

     4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์         
ราคาที่เสนอ 4,000 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์         
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวันที่   
 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562    (1)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวัสดุท าตรายาง รอง ผอ.เขตฯ 

นางรุ่งรัตน ์สงปาน (ส ารองจ่าย)
     1,990.00      1,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน IDEA & PRINT          

ราคาที่เสนอ 1,990 บาท
ร้าน IDEA & PRINT          
ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,990 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวันที่    
 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

๒ ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง (เดือนพฤศจิกายน
 พ.ศ. 2562)

   10,050.00    10,050.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคากรุงไทย        
ราคาที่เสนอ 10,050 บาท

บจม. ธนาคากรุงไทย        
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,050 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 
F000000102712          

วันที ่19 สิงหาคม 2563

๓ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข
ทะเบยีน สฮ 2869 กทม

     3,584.50      3,584.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.ปอ้ม เซอร์วิส ยนต์ 
จ ากดั                           
ราคาที่เสนอ 3,584.50 บาท

บริษทั ป.ปอ้ม เซอร์วิส ยนต์ 
จ ากดั                           
ราคาที่ตกลงจ้าง 3,584.50 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวันที่ 
17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

๔ จ้างเหมาบริการรถบสัเเละรถตู้ ณ 
จังหวัดอดุรธานี

   70,200.00    70,200.00 เฉพาะเจาะจง นายปริยวิศว์ นวเศรษฐกลุ 
ราคาที่เสนอ 70,200 บาท

นายปริยวิศว์ นวเศรษฐกลุ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 70,200 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2563 
ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 
2562

๕ จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้
ประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม (นางศุภศิตา รสโหมด)

        875.00         875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรชยา รักราษฎร์     
ราคาที่เสนอ 875 บาท

นางสาวรชยา รักราษฎร์     
ราคาที่ตกลงจ้าง 875 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวันที่    
 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม 2562
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562    (1)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารส านกังาน 

งวดที่ 1
 241,110.00  241,110.00 e - bidding ฟินกิซ์ รุ่งเรือง โดย น.ส.นภาพร

 ราคาที่เสนอ 241,110 บาท
ฟินกิซ์ รุ่งเรือง โดย น.ส.นภาพร
 ราคาที่ตกลงจ้าง 241,110 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2562 
ลงวันที่ 13 กนัยายน พ.ศ.
 2562

๒ ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ปล๊ักไฟ นางวิภา
รัตน ์เศวตไกรสร (ส ารองจ่าย)

        535.00         535.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมใจการ
ไฟฟ้า                               
ราคาที่เสนอ 535 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมใจการ
ไฟฟ้า                               
ราคาที่ตกลงซ้ือ 535 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1966
 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 
2563

๓ จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ นกัเรียน

   31,468.00    31,468.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรชยา รักราษฎร์       
ราคาที่เสนอ 31,468 บาท

นางสาวรชยา รักราษฎร์      
ราคาที่เสนอ 31,468 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2563 
ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 
2563

๔ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 2 เคร่ือง

   20,500.00    20,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์         
ราคาที่เสนอ 20,500 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์         
ราคาที่ตกลงจ้าง 20,500 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2563 
ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 
2563

๕ ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการ

     4,927.35      4,927.35 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 4,927.35
 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
4,927.35 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเลขที่ 
G007/2563  ลงวันที่    
17 มกราคม พ.ศ. 2563

6 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อท าเล่ม
เเผนปฏบิติังานราชการ น.ส.วิภาวดี
 เหล็มเต๊ะ (ส ารองจ่าย)

     3,750.00      3,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรชยา รักราษฎร์      
ราคาที่เสนอ 3,750 บาท

นางสาวรชยา รักราษฎร์      
ราคาที่เสนอ 3,750 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 629 
ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 
2563

7 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง (เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2562)

   12,810.00    12,810.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคากรุงไทย         
ราคาที่เสนอ 12,810 บาท

บจม. ธนาคากรุงไทย         
ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,810 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 
F000000102791          

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563     (1)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
8 ซ้ือวัสดุโครงการคัดเลือก

สถานศึกษาต้นเเบบ
     9,763.75      9,763.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 

จ ากดั ราคาที่เสนอ 9,763.75
 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
9,763.75 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2563   
 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 
2563

9 จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารส านกังาน 
งวดที่ 2

 241,110.00  241,110.00 e - bidding ฟินกิซ์ รุ่งเรือง โดย น.ส.นภาพร
 ราคาที่เสนอ 241,110 บาท

ฟินกิซ์ รุ่งเรือง โดย น.ส.นภาพร
 ราคาที่ตกลงจ้าง 241,110 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2562 
ลงวันที่ 13 กนัยายน พ.ศ.
 2562

10 จ้างท าเกยีรติบติับตัรโครงการงาน
วันครู ประจ าป ี2563

   16,280.00    16,280.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระพงษ ์พันทะสาร      
ราคาที่เสนอ 16,280 บาท

นายธีระพงษ ์พันทะสาร      
ราคาที่ตกลงจ้าง 16,280 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2563 
ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 
2563

11 จ้างเหมาตกเเต่งสถานที่วันครู 
ประจ าป ี2563

   20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง ผดุงศิลป ์เอด็ดูเคชัน่         
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

ผดุงศิลป ์เอด็ดูเคชัน่         
ราคาที่ตกลงจ้าง 20,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2563 
ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 
2563

12 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง (กลุ่มนเิทศฯ)

     3,531.00      3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
3,531 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงจ้าง
 3,531 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเลขที่ 
6211/139 ลงวันที่ 30 
มกราคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใหถ้้อยค าต่อ

ศาลปกครองกลาง - นางอารมณ์ 
บทมาตย์ (ส ารองจ่าย)

          42.00           42.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังานศาลปกครอง      
ราคาที่เสนอ 42 บาท

ส านกังานศาลปกครอง       
ราคาที่ตกลงจ้าง 42 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 12
 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2390
 เลขที่ 024,025

๒ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขทะเบยีน สพป.กทม
018/007/60 (กลุ่มการเงินฯ)

     2,500.00      2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์         
ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์         
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,500 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 14
 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2563

3 จ้างท าปา้ยไวนลิการรับนกัเรียน - 
น.ส.อไุรวรรณ บญุยิง่ (ส ารองจ่าย)

        240.00         240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านองิค์เปเปอร์ ราคาที่เสนอ 
240 บาท

ร้านองิค์เปเปอร์ ราคาที่ตกลง
จ้าง 240 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 6 
กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2563

4 ค่าเช่าสัญญาอนิเตอร์เนต็ 
ประจ าเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563 
สพป.กทม.

   20,190.90    20,190.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
ราคาที่เสนอ 20,190.90 บาท

บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
ราคาที่ตกลงจ้าง 20,190.90 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2563
  ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2562

5 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ของ สพป.กทม. (งวด
สุดท้าย)

 321,480.00  321,480.00 e - bidding ร้าน ฟินกิซ์ รุ่งเรือง ราคาที่เสนอ
 321,480 บาท

ร้าน ฟินกิซ์ รุ่งเรือง ราคาที่ตก
ลงจ้าง 321,480 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

สัญญาจ้างกอ่สร้าง        
เลขที่ 3/2562  ลงวันที่ 
13 กนัยายน พ.ศ. 2562

6 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง (เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2563)

     9,020.00      9,020.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคากรุงไทย        
ราคาที่เสนอ 9,020 บาท

บจม. ธนาคากรุงไทย        
ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,020 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 
F000000102836          

วันที่ 26 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 
2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563     (1)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง                

(เดือนกมุภาพันธ์ ๒๕๖๓)
     9,250.00      9,250.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคารกรุงไทย       

ราคาที่เสนอ 9,250 บาท
บจม. ธนาคารกรุงไทย       
ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,250 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 
F000000102916         

วันที่ 27 มนีาคม พ.ศ.
2563

*** ไมม่เีอกสารการจา่ยตรง ***

วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖3     (๑)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2563



ปันทึกข้อความ
. สว่นราซการ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ที.่............................................................................. วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓

เร่ือง สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้ง ประจำเดอืนมนีาคม ๒๕๖๓

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ในเดอืนมนีาคม ๒๕๖๓

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

(นางพรสวรรค ์ ปติยุะ) 
นกัวชิาการพสัดขุำนาญการ

VI ทราบ "
□  อ น ุ^  
0  อนุมสิ

'ซ ^
. (บางสาว®นพร1■ คนเสงียม)

ผูอ้ำนวยการกลุม่นวหิา^าน0ารเงินและสบิทรพัย์

าขํจ้นมะนางสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาป'

ผ้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกมศึกษากใ'51'ทพมหาบคร

ะฮํ พูลสุฃ ^ ^ ^
เระถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราขการเะทน



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ จ้างเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภยั สพป.กทม. ประจ าเดือน
 ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

 164,000.00  164,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก
 ราคาที่เสนอ 164,000 บาท

องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก
 ราคาที่ตกลงจ้าง 164,000 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

สัญญาจ้างเลขที่ 1 / 
2563 ใบส่ังจ้างเลขที่ 
002/2563   ลงวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2563

๒ จ้างถ่ายเอกสารสัญญาจ้าง สพป.
กทม. (กลุ่มบริหารงานบคุคล)

     1,765.50      1,765.50 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา  รักราษฎร์        
ราคาที่เสนอ 1,765.50 บาท

น.ส.รชยา  รักราษฎร์        
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,765.50 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 10
 มนีาคม พ.ศ. 2563

๓ จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภยั สพป.กทม. ประจ าเดือน
 กมุภาพันธ์ - มีนาคม 2563

   82,000.00    82,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก
 ราคาที่เสนอ 82,000 บาท

องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก
 ราคาที่ตกลงจ้าง 82,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

สัญญาจ้างเลขที่ 1 / 
2563 ใบส่ังจ้างเลขที่ 
002/2563   ลงวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2563

๔ ซ้ือวัสดุหมกึพิมพ์ (วัสดุคงคลัง)    
สพป.กทม.

   66,960.00    66,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั  ราคาที่เสนอ 
66,960.60 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั  ราคาที่ตกลงซ้ือ
 66,960.60 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2563 
ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 
2563

๕ ซ้ือวัสดุหนงัสือพิมพ์ ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562 - กมุภาพันธ์ 2563

     2,970.00      2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 

จ ากดั ราคาที่เสนอ 2,970 บาท

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 

จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,970 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 29
 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2563

๖ จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขทะเบยีน 018/032/54

   16,500.00    16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์         
ราคาที่เสนอ 16,500 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์         
ราคาที่ตกลงจ้าง 16,500 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2563 
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 
2563

๗ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์  
จ านวน 2 เคร่ือง

     4,815.00      4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั                    
ราคาที่เสนอ 4,815 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั                   
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,815 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ   ลงวันที่  
 15 เมษายน พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2563
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3     (๑)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๘ จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ      

สพป.กทม.
     3,424.00      3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
3,424 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงจ้าง
 3,424 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่    
15 เมษายน พ.ศ. 2563

๙ จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ      
สพป.กทม.

     2,140.00      2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
2,140 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงจ้าง
 2,140 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวันที่   
15 เมษายน พ.ศ. 2563

๑๐ จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ      
สพป.กทม.

     2,140.00      2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
2,140 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงจ้าง
 2,140 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวันที่   
15 เมษายน พ.ศ. 2564

11 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง                
(เดือนมนีาคม ๒๕๖๓)

     4,420.00      4,420.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคารกรุงไทย       
ราคาที่เสนอ 4,420 บาท

บจม. ธนาคารกรุงไทย        
ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,420 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 
F000000102970           

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.
2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ จ้างท าข้อสอบปลายปกีารศึกษา 

2562 การทดสอบระดับชาติ 
O-NET และ NT

 999,315.50  999,315.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงพิมพ์
อกัษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมอืงไทย) 
ราคาที่เสนอ 999,315.50 
บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงพิมพ์
อกัษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมอืงไทย) 
ราคาที่ตกลงจ้าง 999,315.50
 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2563 
ลงวันที่ 19 กมุภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563

๒ ซ้ือวัสดุโครงการประกอบการ
อบรมพัฒนาครูปฐมวัย"บา้น
นกัวิทยาศาสตร์นอ้ย"

     8,164.12      8,164.12 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั  ราคาที่เสนอ      
8,164.12 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
8,164.12 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2563 ลง
วันที่ 17 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 
2563

๓ จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการการ
ด าเนนิการสอบแข่งขันวิชาการ 
ระดับนานาชาติ

   12,500.00    12,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา รักราษฎร์ ราคาที่
เสนอ 12,500 บาท

น.ส.รชยา รักราษฎร์ ราคาที่ตก
ลงจ้าง 12,500 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2563 
ลงวันที่ 26 กมุภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563

4 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง                
(เดือนเมษายน 2563)

     1,980.00      1,980.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคากรุงไทย        
ราคาที่เสนอ 1,980 บาท

บจม. ธนาคารกรุงไทย        
ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,980 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 
F000000103000           

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.
2563

5 ซ้ือวัสดุโครงการรณรงค์การปอ้งกนั

 ติดตาม และรายงานผลการ

ด าเนนิงานเพื่อปอ้งกนัการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19)

   90,297.30    90,297.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
90,297.30 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
90,297.30 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2563   
ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 
2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3     (๑)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง                

(เดือนพฤษภาคม 2563)
     3,300.20      3,300.20 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคากรุงไทย        

ราคาที่เสนอ 3,300.20 บาท
บจม. ธนาคารกรุงไทย       
ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,300.20 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 

F000000103030           

วันที่ 25 มถิุนายน พ.ศ.
2563

๒ จ้างท าปา้ยไวนลิ ประชุมสัมพันธ์
วิธีปอ้งกนั COVID-19

     8,750.00      8,750.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวฤทธิ์ อกัษรนติย์     
ราคาที่เสนอ 8,750 บาท

นายชัยวฤทธิ์ อกัษรนติย์    
ราคาที่ตกลงจ้าง 8,750 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2563 
ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 
2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มถุินายน 2563
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563     (1)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวัสดุหนงัสือพระราชนพินธ์ฯ 

โครงการส่งเสริมการอา่นตามแนว
รอยพระจริยวัตรฯ

   60,000.00    60,000.00 เฉพาะเจาะจง มลูนธิิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ราคาที่เสนอ 
60,000 บาท

มลูนธิิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ราคาที่ตกลงซ้ือ 
60,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2563   
ลงวันที่ 17 มถิุนายน พ.ศ.
 2563

๒ ซ้ือวัสดุจ้างท าตรายางจ านวน 10 

อนั นางวิภารัตน ์เศวตไกรสร 

(ส ารองจ่าย)

     3,700.00      3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน FUTURE TECH EXPRESS
 ราคาที่เสนอ 3,700 บาท

ร้าน FUTURE TECH EXPRESS
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,700 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวันที่   
 9 มนีาคม พ.ศ. 2563 
ใบเสร็จรับเงิบเล่มที่ 3   
เลขที่ 9 วันที่ 8 มนีาคม 
พ.ศ. 2563

๓ ซ้ือวัสดุ นางรุ่งรัตน ์สงปาน    

(ส ารองจ่าย)
        330.00         330.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งรัตน ์สงปาน ส ารองจ่าย นางรุ่งรัตน ์สงปาน ส ารองจ่าย มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่    
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบยีน 1 กย 6335

   24,671.00    24,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) จ ากดั         
ราคาที่เสนอ 24,671 บาท

บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) จ ากดั         
ราคาที่ตกลงจ้าง 24,671 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2563 
ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 
2563

5 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง                
(เดือนมถิุนายน 2563)

     4,980.00      4,980.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคากรุงไทย        
ราคาที่เสนอ 4,980 บาท

บจม. ธนาคากรุงไทย        
ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,980 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 

F000000103077           

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563     (1)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวัสดุโครงการ"ค่ายเยาวชน..

รักษพ์งไพร" ประจ าป ี2563 รุ่น 
1-2 นางอารมณ์ บทมาตย(์ส ารอง
จ่าย)

     2,584.00      2,584.00 เฉพาะเจาะจง บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
ราคาที่เสนอ 2,584 บาท

บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,584 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
11136012010964 
วันที่ 17 กมุภาพันธ์ 2563

๒ จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภยั สพป.กทม. ประจ าเดือน
เมษายน 2563

   41,000.00    41,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก 
 ราคาที่เสนอ 41,000 บาท

องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก 
 ราคาที่ตกลงจ้าง 41,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 
 ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2563 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

๓ จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภยั สพป.กทม. ประจ าเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 
2563

 123,000.00  123,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก 
 ราคาที่เสนอ 123,000 บาท

องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก
 ราคาที่ตกลงจ้าง 123,000 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 
 ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2563 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

๔ ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง                
(เดือนกรกฎาคม 2563)

     6,260.00      6,260.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคากรุงไทย         
ราคาที่เสนอ 6,260 บาท

บจม. ธนาคารกรุงไทย        
ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,260 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 
F00000019790            

วันที ่19 สิงหาคม 2563

๕ ซ้ือวัสดุจ้างท าตรายางจ านวน 5 อนั
 นางวิภารัตน ์เศวตไกรสร (ส ารอง
จ่าย)

     1,240.00      1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Future Tech EXPRESS 
ราคาที่เสนอ 1,240 บาท

ร้าน Future Tech EXPRESS 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,240 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ   ลงวันที่ 
25 มถิุนายน 2563

๖ ซ้ือวัสดุฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาฯ  น.ส.ณภทัร ใจกล้า 
(ส ารองจ่าย)

        960.00         960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน T.C.EVENT              
ราคาที่เสนอ 960 บาท

ร้าน T.C.EVENT               
ราคาที่ตกลงซ้ือ 960 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ    ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม 2563
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2563     (1)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๗ ซ้ือวัสดุโครงการประเมนิ

ความสามารถด้านการอา่นของ
ผู้เรียน ป.1 ปกีารศึกษา 2562 
(กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

     1,867.15      1,867.15 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 1,867.15
 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
1,867.15 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ    ลงวันที่ 
17 มถิุนายน พ.ศ. 2563

๘ ซ้ือวัสดุโครงการรับนกัเรียนให้
เปน็ไปตามนโยบายและแนว
ปฏบิติัการรับนกัเรียน ปกีารศึกษา
 2563 (กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

     1,155.60      1,155.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 1,155.60
 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
1,155.60 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ   ลงวันที่ 
17 มถิุนายน พ.ศ. 2563

๙ ซ้ือวัสดุโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการ
คิดวิเคราะหฯ์ (กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา)

     3,370.50      3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 3,370.50
 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
3,370.50 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ    ลงวันที่ 
7 มถิุนายน พ.ศ. 2563

๑๐ จ้างถ่ายเอกสารคู่มอืโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของ สพป.กทม. 
(ITA)

     2,835.00      2,835.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา รักราษฎร์         
ราคาที่เสนอ 2,835 บาท

น.ส.รชยา รักราษฎร์         
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,835 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ     ลงวันที่
 10 มถิุนายน พ.ศ. 2563

๑๑ ซ้ือวัสดุโครงการสอบ NT ป.3 ปี
การศึกษา 2562

     1,498.00      1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั  ราคาที่เสนอ 1,498 
บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,498 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 29
 มถิุนายน 2563

๑๒ จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อแกใ้ขปญัหาการอา่นออกเขียน
ได้ของนกัเรียนระดับชัน้ ป.1 (กลุ่ม
นเิทศ ติดตามฯ)

     1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา รักราษฎร์  ราคาที่
เสนอ 1,000 บาท

น.ส.รชยา รักราษฎร์  ราคาที่ตก
ลงจ้าง 1,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 16
 มถิุนายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑๓ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบยีน สพป.กทม. 
018/007/54

     5,500.00      5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์ ราคาที่
เสนอ 5,500 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์ ราคาที่ตก
ลงจ้าง 5,500 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2563
 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2563

๑๔ จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน ฮอ 3531 กทม.

   11,970.00    11,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) จ ากดั         
ราคาที่เสนอ 11,970 บาท

บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) จ ากดั         
ราคาที่ตกลงจ้าง 11,970 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2563 
ลงวันที่ 24 มถิุนายน 
2563

๑๕ ซ้ือวัสดุระเบยีบแสดงผลการเรียน
และทะเบยีนผู้เรียนส าหรับ
กลุ่มเปา้หมายเฉพาะ น.ส.สมฤทัย 
ธรรมมา (ส ารองจ่าย)

     2,500.00      2,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค.        
ราคาที่เสนอ 2,500 บาท

องค์การค้าของ สกสค.       
ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,500 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
OTAX6308000201 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563

๑๖ จ้างเหมาท าโล่ และกรอบเกยีรติ
บตัรเชิดชูเกยีรติสถานศึกษาและ
บคุลากรระดับนานาชาติปี
การศึกษา 2562 (กลุ่มนเิทศก ์ติด
ตามฯ)

   61,500.00    61,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กวีศิลป ์โดย นางงามดี 
พิทักษศิ์ลป ์  ราคาที่เสนอ 
61,500 บาท

ร้าน กวีศิลป ์โดย นางงามดี 
พิทักษศิ์ลป ์  ราคาที่ตกลงจ้าง 
61,500 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2563
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวัสดุการจัดท าข้อสอบปลายปี

การศึกษา 2562 (กลุ่มนเิทศฯ)
     6,579.99      6,579.99 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 

จ ากดั ราคาที่เสนอ 6,579.99
 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
6,579.99 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2563 
ลงวันที่ 18 กมุภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563

๒ ซ้ือวัสดุโครงการส านกังาน (คงคลัง)    19,202.22    19,202.22 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 
19,202.22 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
19,202.22 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2563 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 
2563

๓ ซ้ือวัสดุหมกึพิมพ์ (วัสดุคงคลัง)    63,814.80    63,814.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
63,814.80 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
63,814.80 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2563 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2563

๔ ซ้ือวัสดุโครงการอบรมส่งเสริม
ทักษะการคิดค านวนแบบเวทคณิต 
(กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

   23,736.88    23,736.88 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 
23,736.88 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
23,736.88 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 33/2563
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.
 2563

๕ ซ้ือวัสดุโครงการอบรมแกไ้ขปญัหา
 การอา่นออกเขียนได้ของระดับชัน้
 ป.1 (กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

     9,485.55      9,485.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 9,485.55
 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
9,485.55 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2563 
ลงวันที่ 22 มถิุนายน พ.ศ.
 2563

๖ ซ้ือวัสดุโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต)

     5,218.39      5,218.39 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 5,218.39
 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
5,218.39 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2563 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 
2563

๗ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ณ กนก
รัตนรี์สอร์ท จังหวัดสมทุรสงครา 
(กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

     5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมบติั ฉัตรทอง ราคาที่
เสนอ 5,000 บาท

นางสาวสมบติั ฉัตรทอง ราคาที่
ตกลงจ้าง 5,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/2563
 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กันยายน 2563
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563     (1)



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

๘ จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม ก.ต.ป.น. คร้ังที่ 2/2563

   28,047.88    28,047.88 เฉพาะเจาะจง ร้านจิณณวัตรซีร็อกซ์แอนด์
เซอวิส ราคาที่เสนอ 
28,047.88 บาท

ร้านจิณณวัตรซีร็อกซ์แอนด์
เซอวิส ราคาที่ตกลงจ้าง 
28,047.88 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/2563
 ลงวันทึ่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
 2563

๙ จ้างเหมารถบสั ณ โรงแรมบา้นมณี
แดง จังหวัดจันทบรีุ (กลุ่มนเิทศก ์
ติดตามฯ)

   30,000.00    30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนชัวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 30,000 
บาท

บริษทั ธนชัวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป 
จ ากดั ราคาที่ตกลงจ้าง 
30,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/2563
 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
 2563

๑๐ จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 6 เคร่ือง

   43,000.00    43,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์ ราคาที่
เสนอ 43,000 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์ ราคาที่ตก
ลงจ้าง 43,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2563
 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.
 2563

๑๑ จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศประจ า
ส านกังาน จ านวน 54 เคร่ือง

   39,800.00    39,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์ ราคาที่
เสนอ 39,800 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์ ราคาที่ตก
ลงจ้าง 39,800 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2563
 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563

12 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง                
(เดือนสิงหาคม 2563)

     5,300.00      5,300.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่
เสนอ 5,300 บาท

บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่
ตกลงซ้ือ 5,300 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 
F000000103137          

วันที ่16 กนัยายน พ.ศ. 

2563

13 จ้างพิมพ์หนงัสือที่ระลึกส าหรับ
ผู้ท าคุณประโยชนแ์กก่ารศึกษา 
ความดี ความภมิูใจ เพื่อการศึกษา
ไทยที่ม่ันคง พ.ศ. 2563 (กลุ่ม
นโยบายและแผน)

 150,000.00  150,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงพิมพ์
อกัษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมอืงไทย) 
ราคาที่เสนอ 150,000 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงพิมพ์
อกัษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมอืงไทย) 
ราคาที่ตกลงจ้าง 150,000 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/2563
 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.
 2563

14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ สพป.
กทม. หมายเลขทะเบยีน สฮ 
2869 กทม. และหมายเลข
ทะเบยีน ฮม 3843 กทม.

   26,578.80    26,578.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.ปอ้ม เซอร์วิส ยนต์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 
26,578.80 บาท

บริษทั ป.ปอ้ม เซอร์วิส ยนต์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงจ้าง 
26,578.80 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2563
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภยั ประจ าเดือน สิงหาคม - 
กนัยายน 2563

   82,000.00    82,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก
 ราคาที่เสนอ 82,000 บาท

องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก
 ราคาที่ตกลงจ้าง 82,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 30
 กนัยายน พ.ศ. 2563

16 ซ้ือวัสดุโครงการประกวดคัดเลือก
การวาดภาพระบายสี (ดอก
กล้วยไม้) (น.ส.รัชนวีัลย์ จุลบาท)

     5,531.90      5,531.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
5,531.90 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
5,531.90 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2563 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 
2563

17 จ้างท าเอกสารรายงานผลและวิธี
ปฏบิติัที่เปน็เลิศ (Best Practices)
 O-NET (กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

   45,000.00    45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญดีมัง่คงการพิมพ์ฯ 
ราคาที่เสนอ 45,000 บาท

บริษทั เจริญดีมัง่คงการพิมพ์ฯ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 45,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2563
 ลงวันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 
2563

18 ซ้ือวัสดุโครงการส านกังาน (กลุ่ม
บริหารงานบคุคล)

     5,350.00      5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
5,350 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
5,350 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563
 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.
 2563

19 ซ้ือวัสดุโครงการส านกังาน    44,586.90    44,586.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
44,586.90 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
44,586.90 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2563 
ลงวันที่ 28 กนัยายน พ.ศ.
 2563

20 ซ้ือวัดสุอปุกรณ์ส าหรับประชุมเชิง
ปฏบิติัการ (กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

     9,102.49      9,102.49 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
9,102.49 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
9,102.49 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2563 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 
2563

21 จ้างท าโล่เชิดชูเกยีรติ ปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2563 (กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

   56,000.00    56,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ราคาที่เสนอ
 56,000 บาท

ร้านประเสริฐสมใจ ราคาที่ตกลง
จ้าง 56,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 54/2563
 ลงวันที่ 14 กนัยายน พ.ศ.
 2563

22 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมปฏบิติัการ
พัฒนาบคุลากร (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) (กลุ่มนเิทศ ติดตาม)

     5,657.09      5,657.09 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
5,657.09 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
5,657.09 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2563
 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.
 2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

23 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาการ
หลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน      (นางศุภศิตา รสโหมด)

   15,093.42    15,093.42 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
15,093.42 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
15,093.42 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2563 
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.
 2563

24 จ้างเหมารถบสัโดยสายปรับอากาศ
 VIP ศึกษาดูงาน ณ เพชรบรีุและ
ประจวบคีรีขันธ์

   37,000.00    37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริยวิศว์ นวเศรษฐกลุ 
ราคาที่เสนอ 37,000 บาท

นายปริยวิศว์ นวเศรษฐกลุ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 37,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2563
 ลงวันที่ 10 กนัยายน พ.ศ.
 2563

25 ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมการอา่น
ตามแนวรอยพระจริยวัตรฯ      
(กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

     9,984.17      9,984.17 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
9,984.17 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
9,984.17 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2563 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
 2563

26 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ ณ 
จันทบรีุ

   30,000.00    30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนชัวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 30,000 
บาท

บริษทั ธนชัวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป 
จ ากดั ราคาที่ตกลงจ้าง 
30,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563
 ลงวันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 
2563

27 จ้างท าโล่นวัตกรรมและวิธีปฏบิติัที่
ดีที่สุดสู่ความเปน็เลิศ (Best of 
Best Oractices)

   46,000.00    46,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ราคาที่เสนอ
 46,000 บาท

ร้านประเสริฐสมใจ ราคาที่ตกลง
จ้าง 46,000 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2563
 ลงวันที่ 14 กนัยายน พ.ศ.
 2563

28 ซ้ือวัสดุโครงการเวทีเสริมสร้าง
ศักยภาพครู ผู้บริหาร และ
บคุลากรทางการศึกษา (กลุ่มนเิทศ
 ติดตามฯ)

     8,399.50      8,399.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
8,399.50 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
8,399.50 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2563 
ลงวันที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 
2563

29 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบยีน 1 กย 6335 
กทม

     6,794.50      6,794.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.ปอ้ม เซอร์วิส ยนต์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 6,794.50
 บาท

บริษทั ป.ปอ้ม เซอร์วิส ยนต์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงจ้าง 
6,794.50 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563
 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.
 2563

30 ซ้ือวัสดุส าหรับการด าเนนิการ
จัดท าวิจัยใน 4 หวัข้อเร่ือง (ศน.อนิ
รุทร์ บญุเกือ้)

     9,991.66      9,991.66 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
9,991.66 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
9,991.66 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2563 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
2563



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

31 ซ้ือวัสดุโครงการนเิทศติดตาม 
พัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียน 
(กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ)

   44,285.31    44,285.31 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
44,285.31 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
44,285.31 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2563 
ลงวันที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 
2563

32 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมลูกเสือต้าน
ภยัยาเสพติด - นายณัฐพงศ์ นยัจิต

     3,996.45      3,996.45 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่เสนอ 3,996.45
 บาท

บริษทั ซีพีที อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
3,996.45 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 18
 กนัยายน พ.ศ. 2563 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
G300/2563 ลว. 1 
กนัยายน พ.ศ. 2563

33 ซ้ือวัสดุประกอบการจัดท า
เคร่ืองมอืนเิทศ ตามโครงการ"บา้น
นกัวิทยาศาสตร์นอ้ย" ศน.จิดาภา

        571.38         571.38 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
571.38 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
571.38 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 19
 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
6309/129 ลว. 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2563

34 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการพัฒนาวิชาชีพครูและ
บคุลากรทางการศึกษา - นางศิริ
ภรณ์

        738.30         738.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
738.30 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
738.30 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ใบ
เสร็จรรับเงินเลขที่ 
6309/127 ลว. 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2563

35 ซ้ือวัสดุหนงัสือพิมพ์ ประจ าเดือน 
มนีาคม - กนัยายน พ.ศ. 2563

     4,230.00      4,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 

จ ากดั ราคาที่เสนอ 4,230 บาท

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 

จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,230 
บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 30
 กนัยายน พ.ศ. 2563

36 จ้างถ่ายเอกสารโครงการสุจริต 
กจิกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้ การ
น าเสนอผลงาน และการประกวด
แข่งขันฯ - น.ส.รัชนวีัลย์

     1,386.00      1,386.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา รักราษฎร์ ราคาที่
เสนอ 1,386 บาท

น.ส.รชยา รักราษฎร์ ราคาที่ตก
ลงจ้าง 1,386 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 837



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

37 ซ้ือวัสดุโครงการการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (ITA
 Online) ศน.ณภทัร ใจกล้า

     2,186.01      2,186.01 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่เสนอ 
2,186.01 บาท

บริษทั ไอที เทรด แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่ตกลงซ้ือ 
2,186.01 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 24
 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
6309/128 ลว.1 ตุลาคม
 พ.ศ. 2563


