
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1







รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

1 2,292,000.00 2,292,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิธาก่อสร้าง 2,292,000.00 หจก.สิธาก่อสร้าง 2,292,000.00 เกณฑ์ราคา สัญญาจ้างเลขท่ี 5-พ.ย.-64
1/2565

2 4,450.00 4,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุษบง 4,450.00 ร้านบุษบง 4,450.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 8-พ.ย.-64
ศธ 04127/9

3 3,570.00 3,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 3,570.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 3,570.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 8-พ.ย.-64
ศธ 04127/9

4 5,540.00 5,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,540.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,540.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8-พ.ย.-64
ซ.4/2565

5 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านขายดีสเกาท์บีช็อป 2,000.00 ร้านขายดีสเกาท์บีช็อป 2,000.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 8-พ.ย.-64
ศธ 04127/12

6 26,250.00 26,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมก้ิมเฮง 26,250.00 ร้านล้ิมก้ิมเฮง 26,250.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8-พ.ย.-64
ซ.4/2565

7 136.00 136.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 136.00 เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 136.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 8-พ.ย.-64
ศธ 04127/14

8 535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 8-พ.ย.-64
ศธ 04127/15

9 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอกแอร์ 1,200.00 เอกแอร์ 1,200.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 8-พ.ย.-64
ศธ 04127/16

10 49,332.00 49,332.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี 49,332.00 หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี 49,332.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9-พ.ย.-64
ซ.5/2565

สัญญาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
ขนาดเล็ก

จ้างท าตรายาง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน

ซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับการฝึกอบรม

จ้างถ่ายเอกสาร  เพ่ือใช้ในการด าเนินการ
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จ้างถ่ายเอกสาร  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ย่ีห้อ Acer

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

ซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภายในอาคาร
ส านักงานและบริเวณโดยรอบ

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2

ซ้ือวัสดุ  เพ่ือใช้ในการท างาน
ชองส านักงานลูกเสือฯ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันท่ี 1 ธันวาคม 2564

ท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีการ

จัดซ้ือ/จัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 10-พ.ย.-64
ศธ 04127/18

12 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 3,500.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 3,500.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 10-พ.ย.-64
ศธ 04127/19

13 885.00 885.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 885.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 885.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 10-พ.ย.-64
ศธ 04127/20

14 5,635.00 5,635.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,635.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,635.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10-พ.ย.-64
ซ.5/2565

15 840.00 840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงแจริญ 840.00 ร้านแสงแจริญ 840.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอซ้ือ 10-พ.ย.-64
ศธ 04127/22

16 77,066.67 77,066.67 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 77,066.67 นางไสว ปรางงาม 77,066.67 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12-พ.ย.-64
ซ.6/2565

17 77,066.67 77,066.67 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 77,066.67 นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 77,066.67 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12-พ.ย.-64
ซ.7/2565

18 77,066.67 77,066.67 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไสว ปรางงาม 77,066.67 นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 77,066.67 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12-พ.ย.-64
ซ.8/2565

19 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15-พ.ย.-64
ซ.6/2565

20 6,741.00 6,741.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บุญยงค์พาณิชย์ 6,741.00 บุญยงค์พาณิชย์ 6,741.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16-พ.ย.-64
ซ.9/2565

21 5,157.40 5,157.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บุญยงค์พาณิชย์ 5,157.40 บุญยงค์พาณิชย์ 5,157.40 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16-พ.ย.-64
ซ.10/2566

22 4,387.00 4,387.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บุญยงค์พาณิชย์ 4,387.00 บุญยงค์พาณิชย์ 4,387.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 17-พ.ย.-64
ศธ 04127/29

ค่าวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 
เดือนตุลาคม 2564 ปฏิบัติตาม ว119

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านแม่ประจัน 

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านเขาอีส้าน 

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.วัดวันดาว

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
รอบท่ี 16-30 พฤศจิกายน 2564

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน 
ทะเบียน นข 5088 ราชบุรี

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน 
ทะเบียน กต 4327 ราชบุรี

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน 
ทะเบียน นข 5088 ราชบุรี

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมฯ

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 
ย่ีห้อ HP รุ่น M1132MFP

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 
ย่ีห้อ EPSON รุ่น L360

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีการ

จัดซ้ือ/จัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

23 535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 18-พ.ย.-64
ศธ 04127/30

24 535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 18-พ.ย.-64
ศธ 04127/31

25 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สแตมมิชต์ 16,000.00 บจก.สแตมมิชต์ 16,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23-พ.ย.-64
ซ.7/2565

26 32,330.00 32,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านคอมซูโลช่ัน 32,330.00 หจก.บ้านคอมซูโลช่ัน 32,330.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23-พ.ย.-64
ซ.8/2566

27 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 3,000.00 เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 3,000.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 24-พ.ย.-64
ศธ 04127/34

28 55,000.00 55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 55,000.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 55,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 25-พ.ย.-64
ซ.11/2566

29 2,850.00 2,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 2,850.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 2,850.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 25-พ.ย.-64
ศธ 04127/36

30 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สวัสดีเภสัช 16,000.00 สวัสดีเภสัช 16,000.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอซ้ือ 25-พ.ย.-64
ศธ 04127/37

31 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30-พ.ย.-64
ซ.9/2566

32 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ไหมบริการ 2,000.00 ไหมบริการ 2,000.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 30-พ.ย.-64
ศธ 04127/40

33 15,370.00 15,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ้านดินสอ 15,370.00 บ้านดินสอ 15,370.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอซ้ือ 30-พ.ย.-64
ศธ 04127/41

34 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา  แก่นสลุง 75,000.00 นางสาวสุมิตรา  แก่นสลุง 75,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30-พ.ย.-64
42/2563

จ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ 
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี 2564"

จ้างตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์
ในส านักงานท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จ้างซ่อมแซมเครือ่งพิมพ์ 
ย่ีห้อ Brother รุ่น DCP-J100

ซ้ือชุดตรวจ Covid-19 (ATK) เพ่ือใช้ในการ
คัดกรองผู้เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาฯ

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
รอบท่ี 16-30 พฤศจิกายน 2564

จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 
เพ่ือใช้ในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ซ้ือวัสดุฝึกอบรม  เพ่ือใช้ในโครงการอบรม
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

จ้างเหมาท างานของผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ 
ประจ าส านักงานลูกเสือเขตฯ

ซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลฯ

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Epson รุ่น L350

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ย่ีห้อ HP

ซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลฯ



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีการ

จัดซ้ือ/จัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

35 9,066.67 9,066.67 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไสว ปรางงาม 9,066.67 นางไสว ปรางงาม 9,066.67 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 30-พ.ย.-64
ศธ 04127/43

36 9,066.67 9,066.67 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 9,066.67 นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 9,066.67 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 30-พ.ย.-64
ศธ 04127/44

37 9,066.67 9,066.67 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 9,066.67 นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 9,066.67 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 30-พ.ย.-64
ศธ 04127/45

38 13,800.00 13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายญาณพัฒน์  นามแก้ว 13,800.00 นายญาณพัฒน์  นามแก้ว 13,800.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 30-พ.ย.-64
ศธ 04127/46

จ้างพนักงานขรับรถยนต์ เพ่ือท าหน้าท่ี
ขับรถยนต์ส่วนกลางตามท่ี สพป.รบ.1

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านเขาอีส้าน

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านแม่ประจัน

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.วัดวันดาว

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

(นางสาวฐาปณี  พวงงาม)
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน


