สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ประจาเดือน ตุลาคม 2564

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
ที่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่องเดิม
ตามประกาศคณะกรรมการข้ อ มูล ข่า วสาร เรื่องการกำหนดให้ ข้ อ มูล ข่ าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งในในหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตร 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อ 2
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดื อน
ทุก ๆ เดือน นั้น
ข้อเท็จจริง
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อกฎหมาย
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ ่ ง (8) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
พ.ศ.2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ข้อควรพิจารณา
หากเห็นชอบขอได้โ ปรดอนุมัติ ล งนามในประกาศและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้ าง
เพื่อประกาศและเผยแพร่ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
----------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสาร เรื่องการกำหนดให้ข้อมูล ข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตร 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อ 2
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดื อน
ทุก ๆ เดือน นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นางสาวฐาปณี พวงงาม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจาเดือน ตุลาคม 2564
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขทีใ่ บส่งของวันทีข่ องสัญญา
วงเงินที่
วิธีการ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง
โดยสรุป
จะซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
เลขที่สัญญา วันที่ลงนาม
รายชื่อ
จานวนเงิน
รายชื่อ
จานวนเงิน
จ้างตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์
11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 11,000.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 11,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่ 1-ต.ค.-64
ในสานักงานทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จ.1/2565
จ้างเหมาทางานของผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ
15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา แก่นสลุง 15,000.00 นางสาวสุมิตรา แก่นสลุง 15,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่ 1-ต.ค.-64
ประจาสานักงานลูกเสือฯ
จ.2/2565
จ้างพนักงานขรับรถยนต์ เพื่อทาหน้าที่
13,800.00 13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายญาณพัฒน์ นามแก้ว 13,800.00 นายญาณพัฒน์ นามแก้ว 13,800.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่ 1-ต.ค.-64
ขับรถยนต์ส่วนกลางตามที่ สพป.รบ.1
จ.3/2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
5,218.72 หจก.พลับพลาชัย
5,218.72 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 1-ต.ค.-64
5,218.72 5,218.72 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย
รอบที่ 1-15 ตุลาคม 2564
ซ.1/2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4,639.30 หจก.พลับพลาชัย
4,639.30 เกณฑ์ราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 15-ต.ค.-64
4,639.30 4,639.30 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย
รอบที่ 16-31 ตุลาคม 2564
ซ.2/2565
จ้างเหมาทางานของผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ
75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา แก่นสลุง 75,000.00 นางสาวสุมิตรา แก่นสลุง 75,000.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่ 29-ต.ค.-64
ประจาสานักงานลูกเสือฯ
จ.4/2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
20,000.00 หจก.พลับพลาชัย
20,000.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอซื้อ 29-ต.ค.-64
20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย
รอบที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564
ซ.3/2565
จ้างพนักงานขรับรถยนต์ เพื่อทาหน้าที่
151,800.00 151,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายญาณพัฒน์ นามแก้ว 151,800.00 นายญาณพัฒน์ นามแก้ว 151,800.00 เกณฑ์ราคา ใบสัง่ จ้างเลขที่ 29-ต.ค.-64
ขับรถยนต์ส่วนกลางตามที่ สพป.รบ.1
จ.5/2563

(นางสาวฐาปณี พวงงาม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

