
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชี 48,000.00       48,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวภควรรณ ดอนมอญ 48,000.00                 ราคาต ่าสุด 1/63 - 1/10/62

2 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการและพัสดุ 60,000.00       60,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน์  ไตรโภค 60,000.00                 ราคาต ่าสุด 2/63 - 1/10/62

3 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการและเลขานุการ 40,000.00       40,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทัยรัตน์  รู้รอบดี 40,000.00                 ราคาต ่าสุด 3/63 - 1/10/62

4 จ้างเหมาพนักงานขับรถและงานบริการ 36,000.00       36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์  สังข์ไว 36,000.00 ราคาต ่าสุด 4/63 - 1/10/62

5 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 40,000.00       40,000.00    เฉพาะเจาะจง นายทิวา ไชยเลิศ 40,000.00                 ราคาต ่าสุด 5/63 - 1/10/62

จ้างเหมาบริการเปลี ยนถ่ายน ่ามันเครื องรถตู้

หมายเลขทะเบียน ฮง 9154 กทม.

จ้างเหมาบริการเปลี ยนถ่ายน ่ามันเครื องรถตู้

หมายเลขทะเบียน ฮจ 7906 กทม.

8/63 - 25/10/62

7 1,850.00         1,850.00      เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยาง ฉะเชิงเทรา 1,850.00 ราคาต ่าสุด 9/63 - 30/10/62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9

วันท่ี 1-31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562

6 1,864.00         1,864.00      เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยาง ฉะเชิงเทรา 1,864.00 ราคาต ่าสุด



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาพนักงานท่าความสะอาด 27,000.00            27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกุล  เทศกุล 27,000.00 ราคาต ่าสุด 10/63 - 1/11/62

2 จ้างเหมาบริการซ่อมพื นลามิเนต 2,000.00              2,000.00          เฉพาะเจาะจง นายปิยะ สุขขี 2,000.00 ราคาต ่าสุด 11/63 - 4/11/62

3 จัดซื อวัสดุสิ นเปลืองงานบ้านงานครัว 3,750.00              3,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 3,750.00 ราคาต ่าสุด 12/63 - 12/11/62

4 จ้างเหมาบริการพนักงานท่าความสะอาด 27,000.00            27,000.00        เฉพาะเจาะจง นางลฎาภา แปลงสมบูรณ์ 27,000.00 ราคาต ่าสุด 13/63 - 19/11/62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9

วันท่ี 1-30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จ้างเหมาบริการจัดท่าเอกสารรายงาน

จ่านวน 6 เล่ม
14/63 - 2/12/62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9

วันท่ี 1-31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

1 510.00          510.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย 510.00 ราคาต ่าสุด



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดท่าเล่มเอกสารประกอบการประชุม 875.00              875.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย 875.00 ราคาต ่าสุด 16/63 - 8/1/63

2 จัดซื อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 2,400.00           2,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 2,400.00 ราคาต ่าสุด 17/63 - 15/1/63

3 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรินท์เตอร์ 1,350.00           1,350.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวินเนอร์คอมพิวเตอร์ 1,350.00 ราคาต ่าสุด 18/63 - 28/1/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9

วันท่ี 1-31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ  เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ Brother 9,700.00         9,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 9,700.00 ราคาต ่าสุด 19/63 - 3/2/63

2 จ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชี 48,000.00        48,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวภควรรณ ดอนมอญ 48,000.00             ราคาต ่าสุด 20/63 - 3/2/63

3 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการและพัสดุ 60,000.00        60,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน์  ไตรโภค 60,000.00             ราคาต ่าสุด 21/63 - 3/2/63

4 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการและเลขานุการ 40,000.00        40,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทัยรัตน์  รู้รอบดี 40,000.00             ราคาต ่าสุด 22/63 - 3/2/63

5 จ้างเหมาพนักงานขับรถและงานบริการ 36,000.00        36,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์  สังข์ไว 36,000.00 ราคาต ่าสุด 23/63 - 3/2/63

6 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 40,000.00        40,000.00      เฉพาะเจาะจง นายทิวา ไชยเลิศ 40,000.00             ราคาต ่าสุด 24/63 - 3/2/63

7 จ้างเหมาบริการพนักงานท่าความสะอาด 36,000.00        36,000.00      เฉพาะเจาะจง นางลฎาภา แปลงสมบูรณ์ 36,000.00 ราคาต ่าสุด 25/63 - 3/2/63

8 ซื อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 1 รายการ 4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 4,500.00 ราคาต ่าสุด 26/63 - 18/2/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9

วันท่ี 1-29 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซื อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 19 รายการ 6,610.00           6,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 6,610.00 ราคาต ่าสุด 27/63 - 3/3/63

2 เข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 2563 480.00             480.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย 480.00                      ราคาต ่าสุด 28/63 - 4/3/63

3 ซื อวัสดุไฟฟ้า จ่านวน 3 รายการ 6,420.00           6,420.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 6,420.00                    ราคาต ่าสุด 29/63 - 18/3/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9

วันท่ี 1-31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จัดท่าเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3 เล่ม

จัดท่าเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 10 เล่ม

3 จัดท่ารูปเล่มเอกสารทุน ม.ท.ศ.ครั งที  1/2563 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 32/63 - 28/4/63

30/63 - 8/4/63

2 2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย 2,500.00 ราคาต ่าสุด 31/63 - 28/4/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9

วันท่ี 1-30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

1 900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย 900.00 ราคาต ่าสุด



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

เปลี ยนแบตเตอรี  ทะเบียน ฮจ7906 กทม. 

 และ ฮง. 9154 กทม.

2 จัดท่าเอกสารเข้าเล่มการประชุม ITA 720.00             720.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย 720.00 ราคาต ่าสุด 34/63 - 18/5/63

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส่านักงาน 126,900.00        126,900.00     (e-bidding) หจก.ที.เค.แอร์ 103,200.00 ราคาต ่าสุด 1/63 - 22/5/63

4 ซื อวัสดุโครงการ TFE 7,581.00           7,581.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 7,581.00 ราคาต ่าสุด 35/63 - 25/5/63

5 ซื อวัสดุโครงการพัฒนาบุคลากร 4,400.00           4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 4,400.00 ราคาต ่าสุด 36/63 - 27/5/63

6 จัดท่าเอกสารประชุมโครงการเวทีและประชาคม 950.00             950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย 950.00 ราคาต ่าสุด 37/63 - 29/5/63

7 ซื อวัสดุโครงการเวทีและประชาคม 3,705.00           3,705.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 3,705.00 ราคาต ่าสุด 38/63 - 29/5/63

8 จ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชี 48,000.00         48,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวภควรรณ ดอนมอญ 48,000.00                 ราคาต ่าสุด 39/63 - 29/5/63

9 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการและพัสดุ 60,000.00         60,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธารารัตน์  ไตรโภค 60,000.00                 ราคาต ่าสุด 40/63 - 29/5/63

10 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการและเลขานุการ 40,000.00         40,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทัยรัตน์  รู้รอบดี 40,000.00                 ราคาต ่าสุด 41/63 - 29/5/63

11 จ้างเหมาพนักงานขับรถและงานบริการ 36,000.00         36,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์  สังข์ไว 36,000.00 ราคาต ่าสุด 42/63 - 29/5/63

12 จ้างเหมาพนักงานขับรถ 40,000.00         40,000.00      เฉพาะเจาะจง นายทิวา ไชยเลิศ 40,000.00                 ราคาต ่าสุด 43/63 - 29/5/63

13 จ้างเหมาบริการพนักงานท่าความสะอาด 36,000.00         36,000.00      เฉพาะเจาะจง นางลฎาภา แปลงสมบูรณ์ 36,000.00 ราคาต ่าสุด 44/63 - 29/5/63

14 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 94,800.00       94,800.00 (e-bidding) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 70,400.00 ราคาต ่าสุด 2/63 - 29/5/63

15 โครงการปรับปรุงอาคารส่านักงาน ศธภ.9 305,931.60 305,931.60 (e-bidding) หจก.สร้อยค่าศิริกุล 234,498.00 ราคาต ่าสุด 3/63 - 29/5/63

16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศธภ.9 532,500.00      532,500.00 (e-bidding) หจก.เบญศกรเอ็นจิเนียริ ง 358,000.00 ราคาต ่าสุด 4/63 - 29/5/63

33/63 - 12/05/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

1 8,132.00           8,132.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 9,700.00 ราคาต ่าสุด



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดท่ารูปเล่มวาระการประชุมข้อมูลสารสนเทศ 945.00              945.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ซัพพลาย 945.00 ราคาต ่าสุด 45/63 - 2/6/63

2 จัดซื อวัสดุกลุ่มตรวจราชการ 14,115.00          14,115.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเพื อนเด็ก 14,115.00                  ราคาต ่าสุด 46/63 - 2/6/63

จ้างเหมาบริการเปลี ยนถ่ายน ่ามันเครื อง

ทะเบียน ฮจ. 7906 กทม.
3 1,850.00            1,850.00       เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยาง ฉะเชิงเทรา 1,850.00 ราคาต ่าสุด 47/63 - 12/6/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9

วันท่ี 1-12 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563


