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               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  31   ตุลาคม  2562

1 จ้างเหมารถโดยสาร 52,000.00      52,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย  พลกุล ราคาเหมาะสม 2/63 ลว. 17 ต.ค.62
2 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานค่ายลูกเสือ 104,280.00    104,280.00    เฉพาะเจาะจง นางกัญชภัทร  อรรคอุดม ราคาเหมาะสม 1/2563 ลว. 11 ต.ค.62
3 จ้างซ่อมหม้อต้มน้ าร้อน 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคลองวาฬแตนเลศ ราคาเหมาะสม 4/63 ลว.24 ต.ค.62
4 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถราชการ 4,057.44        4,057.44        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 5/63 ลว. 27 ต.ค.62
5 จ้างจัดสถานท่ีประชุม 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายทองสร้อย เฉิดฉิม ราคาเหมาะสม 6/63 ลว. 27 ต.ค.62
 

เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญางานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับ วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2562

1 จ้างเปล่ียนน้ ายาและอุปกรณ์ถังดับเพลิง 16,650.00      16,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโบเฟย์ ราคาเหมาะสม 3/63 ลว. 7 พ.ย.62
2 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ 8,144.84        8,144.84        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 7/63 ลว. 7 พ.ย.62
3 จ้างถ่ายเอกสารโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโรสถ่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม 8/63  ลว.7 พ.ย.62
4 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ 4,560.34        4,560.34        เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 10/63 ลว.18 พ.ย.62
5 จ้างเหมาบริการเคร่ืองขยายเสียง 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายน้อย สรายเหลือง ราคาเหมาะสม 11/63 ลว. 22 พ.ย.62
6 จ้างจัดสถานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 450.00           450.00           เฉพาะเจาะจง นายน้อย สรายเหลือง ราคาเหมาะสม 12/63 ลว. 22 พ.ย.62
7 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ 1,597.51        1,597.51        เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 13/63 ลว. 22 พ.ย.62

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  31  ธันวาคม 2562

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,250.00      14,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ราคาเหมาะสม 1/63 16 ธ.ค.62
2 ซ้ือวัสดุงานประชาสัมพันธ์ 6,570.00        6,570.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดุษฎีบัณฑิต ราคาเหมาะสม 3/63 ลว.16 ธ.ค.62
3 จ้างเปล่ียนหลอดไฟรถยนต์ราชการ 492.20           492.20           เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 14/62 ลว.3 ธ.ค.62
4 จ้างท าป้ายถือช่ือส านักงาน 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสมบัต จาตุปรารณ ราคาเหมาะสม 16/63  ลว.9 ธ.ค.62
5 จ้างท าท่อไอเสียรถยนต์ราชการ 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง อู่ฉลองยนต์ ราคาเหมาะสม 16/63 ลว. 9 ธ.ค.62
6 จ้างท าป้ายไวนิล 780.00           780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 17/63 ลว. 9 ธ.ค.62
7 จ้างถ่ายเอกสารโครงการบ้านนักวิทย์ฯ 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสีรุ่งเปเปอร์ ราคาเหมาะสม 18/63 ลว. 9 ธ.ค.62

เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  31  มกราคม  2563

1 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุม 51,700.00      51,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิวคอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 20/63 ลว. 8 ม.ค.63
2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 34,120.00      34,120.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 4/63  ลว.8 ม.ค.63
3 จ้างท าข้อสอบการแข่งขันนานาชาติ 2,950.00        2,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสีรุ่ง เปเปอร์ ราคาเหมาะสม 19/63  ลว.8 ม.ค.63
4 จ้างติดต้ังโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิวคอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 21/63 ลว. 8 ม.ค.63
5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 2,544.46        2,544.46        เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 22/63 ลว.21 ม.ค.63
 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2563

1 จ้างพิมพ์ข้อสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 296,337.00    296,337.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท กีรติการพิมพ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 23/63 ลว. 12 ก.พ.63
2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,550.00        9,550.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โรสแอนด์เอ็มฯ จ ากัด ราคาเหมาะสม 6/63  ลว.14 ก.พ.63
3 ซ้ือวัสดุโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 8,047.00        8,047.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 11/63  ลว.12 ก.พ.63
4 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ 8,669.68        8,669.68        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 26/63 ลว. 14 ก.พ.63
5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ 10,035.00      10,035.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 30/63 ลว. 17 ก.พ.63
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,768.00        9,768.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 7/63 ลว.17 ก.พ.63
7 จ้างท าผ้าคลุมโทรทัศน์ห้องประชุม 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลินี ชุมแสง ราคาเหมาะสม 24/63 ลว.12 ก.พ.63
8 จ้างหุ้มท้าวแขนเก้าอ้ีนวมล้อเล่ือน 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญศิลป์ท าเบาะ ราคาเหมาะสม 25/63 ลว.14 ก.พ.63
9 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 890.00           890.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินแอนด์คอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 27/63 ลว.14 ก.พ.63

10 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 3,700.00        3,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพลการแอร์ ราคาเหมาะสม 28/63 ลว.14 ก.พ.63
11 จ้างท าป้ายไวนิล Big clanning day 770.00           770.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 29/63 ลว.14 ก.พ.63
12 จ้างท าตรายาง 1,780.00        1,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์เพรส ราคาเหมาะสม 31/63 ลว.17 ก.พ.63

เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  31 มีนาคม  2563

1 จ้างรถแมคโฮปรับดิน 5,600.00        5,600.00        เฉพาะเจาะจง นายเทอดไท  ปะปาน ราคาเหมาะสม 32/63  ลว.10 มี.ค.63
2 จ้างตัดแต่งต้นไม้ 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  เป่าเล้ียง ราคาเหมาะสม 33/63  ลว.10 มี.ค.63
3 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กค 7978 8,205.30        8,205.30        เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 35/63 ลว. 18 มี.ค.63
4 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กค 5923 1,835.26        1,835.26        เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 34/63 ลว. 18 มี.ค.63
5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กค 5923 2,947.85        2,947.25        เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 36/63 ลว.18 มี.ค.63
6 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 530.00           530.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินแอนด์คอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 37/63 ลว.18 มี.ค.63
7 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 980.00           980.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินแอนด์คอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 38/63 ลว.18 มี.ค.63
8 ตรายางช่ือต าแหน่งรองผู้อ านวยการฯ 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์เพรส ราคาเหมาะสม 39/63 ลว.18 มี.ค.63
9 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 22,470.00      22,470.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด ราคาเหมาะสม 40/63 ลว.26 มี.ค.63

10 จ้างถ่ายเอกสาร School MIS 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสีรุ่งเปเปอร์ ราคาเหมาะสม 41/63 ลว.26 มี.ค.63
11 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการสอบ NT 8,050.00        8,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสีรุ่งเปเปอร์ ราคาเหมาะสม 42/63 ลว.26 มี.ค.63
12 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือสอบ ป.2,4,5 ม.1,2 19,200.00      19,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสีรุ่งเปเปอร์ ราคาเหมาะสม 43/63 ลว.26 มี.ค.63

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  30 เมษายน  2563

1 ซ้ือวัสดุโครงการสอบ NT 24,645.00      24,645.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 9/63  ลว.14 เม.ย.63
2 ซ้ือวัสดุโครงการสอบ ป.2,4,5 ม.1,2 19,200.00      19,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 8/63  ลว.14 เม.ย.63
3 จ้างซักผ้าปูโต๊ะ 2,670.00        2,670.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโนห์รา ราคาเหมาะสม 44/63 ลว. 14 เม.ย.63
4 จ้างตัดสติกเกอร์คัดกรองโควิด 19 560.00           560.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 45/63 ลว. 14 เม.ย.63
5 จ้างท าป้ายจุดคัดกรองโควิด 19 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 46/63 ลว.16 เม.ย.63
6 จ้างตัดสติกเกอร์ เอ 3 350.00           350.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 47/63 ลว.16 เม.ย.63

เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  29 พฤษภาคม  2563

1 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 7,490.00        7,490.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด ราคาเหมาะสม 48/63  ลว.1 พ.ค.63
2 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กต 3176 4,616.52        4,616.52        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 49/63  ลว.12 พ.ค.63
3 จ้างเหมาบริการ Web Hosting 3,199.30        3,199.30        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิคอล ซิสเท็ม จ ากัด ราคาเหมาะสม 50/63 ลว. 21 พ.ค.63
4 จ้างถ่ายเอกสารพยานหลักฐาน 4,509.00        4,509.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรสถ่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม 51/63 ลว. 21 พ.ค.63
5 จ้างพิมพ์ลงนามถวายพระพรพระราชินี 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท หัวหินสาร จ ากัด ราคาเหมาะสม 52/63 ลว.25 พ.ค.63
6 จ้างตัดสติกเกอร์คัดกรองโควิด 19 700.00           700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 53/63 ลว.27 พ.ค.63

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  30  มิถุนายน  2563

1 ซ้ือวัสดุเย่ียมบ้านนักเรียน 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสาคร ราคาเหมาะสม 25/63  ลว.1 มิ.ย.63
2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 63,000.00      63,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปิยมิตร ราคาเหมาะสม 14/63  ลว.25 มิ.ย.63
3 ซ้ือแมสผ้าสนับสนุนโรงเรียน 80,000.00      80,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชพร  ก าจาย ราคาเหมาะสม 11/63 ลว. 17 มิ.ย63
4 ซ้ือสบู่ล้างมือป้องกันโรคโควิด 22,230.00      22,230.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ราคาเหมาะสม 12/63 ลว. 19 มิ.ย.63
5 จ้างปรับปรุงระบบรับสัญญาณดาวเทียม 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊ดาวเทียม ราคาเหมาะสม 57/63 ลว.17 มิ.ย63
6 ซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราคาเหมาะสม 13/63 ลว.25 มิ.ย.63
7 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 1,790.00        1,790.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรสถ่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม 51/63 ลว.1 มิ.ย.63
8 จ้างท าป้ายไวนิลทุกคนต้องมีวินัย 860.00           860.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 52/63 ลว. 4 มิ.ย.63
9 จ้างถ่ยเอกสารโครงการ ก.ต.ป.น. 440.00           440.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสีรุ่ง เปเปอร์ ราคาเหมาะสม 53/63 ลว.12 มิ.ย.63

10 จ้างท าป้ายมาตรการเปิดภาคเรียน 670.00           670.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 54/63 ลว.12 มิ.ย.63
11 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ DLTV 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสีรุ่ง เปเปอร์ ราคาเหมาะสม 55/63 ลว.12 มิ.ย.63
12 จ้างท าป้ายเวล่าเปิด-ปิด สถานท่ีราชการ 890.00           890.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 58/63 ลว 17 มิ.ย.63
13 จ้างท าป้ายแปลงเกษตร 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 59/63 ลว. 17 มิ.ย.63
14 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,270.00        1,270.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินแอนด์คอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 60/63 ลว. 17 มิ.ย.63
15 จ้างถ่ายเอกสารรายงานผล NT ป.3 6,750.00        6,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสีรุ่ง เปเปอร์ ราคาเหมาะสม 61/63 ลว. 25 มิ.ย.63
16 จ้างซ่อมตู้โทรศัพท์สาขา 5,900.00        5,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิวคอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 62/63 ลว. 25 มิ.ย.63
17 จ้างท าวิดิทัศน์น าเสนอแนวทางปฏิบัติ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพรคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม 63/63 ลว.25 มิ.ย.63
18 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ กลุ่ม ศน 1,690.00        1,690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินแอนด์คอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 64/63 ลว. 25 มิ.ย.63
19 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ กลุ่มอ านวยการ 590.00           590.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินแอนด์คอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 65/63 ลว. 25 มิ.ย.63

เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  31  กรกฎาคม  2563

1 จ้างพิมพถวายพระพรวันเฉลิมฯ ร.10 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท หัวหินสาร จ ากัด ราคาเหมาะสม 67/63  ลว.13 ก.ค.63
2 ถ่ายเอกสารการจัดประชุม กตปน. 550.00           550.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโรสถ่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม 68/63  ลว.20 กค.63
3 จ้างท าป้ายไวนิลสูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 69/63 ลว. 24 กค.63
4 จ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียง 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสนอง สอยเหลือง ราคาเหมาะสม 70/63 ลว.24 กค.63
5 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4,200.00        4,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรสถ่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม 71/63 ลว.30 ก17 มิ.ย63
6 จ้างท าป้ายไวนิลปฐมนิเทศครูใหม่ 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกพอร์ช กราฟฟิค ราคาเหมาะสม 72/63 ลว.25 มิ.ย.63
7 จ้างพิมพถวายพระพรวันแม่ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท หัวหินสาร จ ากัด ราคาเหมาะสม 73/63 ลว.30 ก.ค.63
8 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์กลุ่มการเงินฯ 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไกด์ิคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม 74/63 ลว. 30 ก.ค.63
9 ซ้ือถุงยังชีพลูกเสือรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 17,000.00      17,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 15/63 ลว.24 ก.ค.63

รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  30  สิงหาคม 2563

1 ซ้ือวัสดุกิจกรรมลูกเสือรวมใจ 15,000.00      15,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 16/63  ลว.10 ส.ค.63
2 ซ้ือวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 7,100.00        7,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 14/63  ลว.21 ส.ค..63
3 ซ้ือวัสดุโครงการนิเทศ ติดตามฯ 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 18/63 ลว. 21 ส.ค.63
4 ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่าน 7,375.00        7,375.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 19/63 ลว. 21 ส.ค..63
5 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนา รร.คุณภาพ 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 20/63 ลว.21 ส.ค.63
6 ซ้ือวัสดุโครงการระบบดูแล นร. 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 21/63 ลว.21 ส.ค.63
7 ซ้ือวัสดุโครงการระบบดูแล นร. 36,295.00      36,295.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 22/63 ลว.21 ส.ค.63
8 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิวคอม เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 83/63 ลว.21 ส.ค.63
9 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 3,421.33        3,421.33        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบฯ จ ากัด ราคาเหมาะสม 84/63 ลว.21 ส.ค.63

10 จ้างถ่ายเอกสาร 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรสถ่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม 85/63 ลว.21 สค.63
11 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 6,798.25        6,798.25        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าประจวบฯ จ ากัด ราคาเหมาะสม 86/63 ลว.28 ส.ค.63

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



               สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

          วันท่ี  30 กันยายน  2563

1 ซ้ือวัสดุค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 5,860.00        5,860.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 23/63  ลว. 3 ก.ย.63
2 ซ้ือวัสดุแก้ไขปัญหายาเสพติด 5,850.00        5,850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 24/63  ลว. 3 ก.ย.63
3 ซ้ือยางรถยนต์ 38,000.00      38,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยศูนย์ล้อ ราคาเหมาะสม 25/63 ลว. 3 ก.ย.63
4  ซ้ือวัสดุส านักงาน 91,000.00      91,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 26/63 ลว. 17 ก.ย.63
5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 252,000.00    252,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปิยมิตร ราคาเหมาะสม 27/63 ลว.17 ก.ย.63
6 ซ้ือวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 56,950.00      56,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 28/63 ลว.18 ก.ย.63
7 ซ้ือวัสดุคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน 5,500.00        5,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 29/63 ลว.18 ก.ย.63
8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 37,744.00      37,744.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 30/63 ลว. 21 ก.ย.63
9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,870.00        5,870.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 31/63 ลว.21 ก.ย.63

10 ซ้ือวัสดุจัดท าแผน 5,600.00        5,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 32/63 ลว. 25 ก.ย.63
11 ซ้ือวัสดุอบรม Active Leaning 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ ราคาเหมาะสม 33/63 ลว. 25 ก.ย.63
12 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 156,232.00    156,232.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 34/63 ลว 30 ก.ย.63
13 ซ้ือหนังสือห้องสมุด 148,916.00    148,916.00    เฉพาะเจาะจง ร้านภัทธนันต์ ราคาเหมาะสม 35/63 ลว.30 ก.ย.63
14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 39,880.00      39,880.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปิยมิตร ราคาเหมาะสม 36/63 ลว.30 ก.ย.63
15 จ้างเปล่ียนน้ ายาถังดับเพลิง 17,500.00      17,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทีเจ ราคาเหมาะสม 64/63 ลว. 7 ก.ย.63
16 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย พลกุล ราคาเหมาะสม 65/63 ลว. 14 ก.ย.63
17 จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ 5,300.00        5,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมเคร่ืองเย็น ราคาเหมาะสม 66/63 ลว.17 ก.บ.63
19 จ้างเหมาก าจัดปลวก 62,060.00      62,060.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ประจวบเพลสคอนโทรล ราคาเหมาะสม 67/63 ลว.17 ก.ย.63
20 จ้างเหมาท าตาข่ายกันนกโครงเหล็ก 121,000.00    121,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สพรรณษา พราหมณีโสภา ราคาเหมาะสม 68/63 ลว. 17 ก.ย.63
21 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพลการแอร์ ราคาเหมาะสม 118/63 ลว.28 ก.ย.63

รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีคัดเลือก/โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



22 จ้างถ่ายเอกสาร 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรสถ่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม 119/63 ลว.28 ก.ย.63


