
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจ าเดือน มกราคม 2565

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1







รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

1 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านคอมซูโลช่ัน 20,000.00 หจก.บ้านคอมซูโลช่ัน 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6-ม.ค.-65
ซ.12/2565

2 128,709.68 128,709.68 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนันทวัน  ศิรโชติเมธาสกุล 128,709.68 นางนันทวัน  ศิรโชติเมธาสกุล 128,709.68 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14-ม.ค.-65
จ.16/2565

3 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14-ม.ค.-65
ซ.14/2565

4 73,128.00 73,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 73,128.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 73,128.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19-ม.ค.-65
ซ.15/2565

5 4,250.00 4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค. 4,250.00 องค์การค้า สกสค. 4,250.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21-ม.ค.-65
ซ.16/2565

6 300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 300.00 ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 300.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 21-ม.ค.-65
ซ.17/2565

7 50,721.00 50,721.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ต.พัฒนาการราชรี 50,721.00 หจก.ต.พัฒนาการราชรี 50,721.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21-ม.ค.-65
ซ.17/2565

8 840.00 840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงแจริญ 840.00 ร้านแสงแจริญ 840.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 24-เม.ย.-65
ศธ 04127/81

9 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,500.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,500.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27-ม.ค.-65
จ.11/2565

ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 ของบุคลการ สพป.รบ.1

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
รอบท่ี 16-31 มกราคม 2565

ซ้ือแบบพิมพ์ ลส.13 ใบแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาฯ 
(ปรับ 59)

ซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภายใน
อาคารส านักงานและบริเวณโดยรอบ

จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ พลาสวู๊ด

ซ้ือวัสดุส านักงาน

ขอจ้างบุคลากร เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีนักวิชาการ
พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ค่าวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 
เดือน ธันวาคม 2564 ปฏิบัติตาม ว119

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจ าเดือน มกราคม 2565
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  2565

ท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
วิธีการ

จัดซ้ือ/จัดจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์
ในส านักงานท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

ท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
วิธีการ

จัดซ้ือ/จัดจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 550,800.00 550,800.00 

 - โต๊ะ-เก้าอ้ีระดับก่อนประถมศึกษา 
แบบ มอก. ระดับขนาด ๒ โดยวิธีคัดเลือก บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 75,528.00 บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 75,528.00 ราตาต่ าสุด

 - โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 
แบบ มอก. ระดับขนาด ๖ โดยวิธีคัดเลือก บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 305,252.00 บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 305,252.00 ราตาต่ าสุด

 - โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
แบบ มอก. ระดับขนาด ๖ โดยวิธีคัดเลือก บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 34,170.00 บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด 34,170.00 ราตาต่ าสุด

11 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา  แก่นสลุง 15,000.00 นางสาวสุมิตรา  แก่นสลุง 15,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31-ม.ค.-65
จ.4/2565

12 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไสว ปรางงาม 17,000.00 นางไสว ปรางงาม 17,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31-ม.ค.-65
จ.7/2565

13 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 17,000.00 นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 17,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31-ม.ค.-65
จ.8/2565

14 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 17,000.00 นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 17,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31-ม.ค.-65
จ.6/2565

15 13,800.00 13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายญาณพัฒน์  นามแก้ว 13,800.00 นายญาณพัฒน์  นามแก้ว 13,800.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31-ม.ค.-65
จ.5/2565

16 9,032.26 9,032.26 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิยะพันธ์ุ  เต่าทอง 9,032.26 นายปิยะพันธ์ุ  เต่าทอง 9,032.26 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31-ม.ค.-65
จ.15/2565

17 8,709.68 8,709.68 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนันทวัน  ศิรโชติเมธาสกุล 8,709.68 นางนันทวัน  ศิรโชติเมธาสกุล 8,709.68 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 31-ม.ค.-65
จ.16/2565

18 4,975.00 4,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมีโชคชัย แมกไม้ 4,975.00 ร้านมีโชคชัย แมกไม้ 4,975.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 31-ม.ค.-65
ศธ 04127/94

สัญญาซ้ือ
เลขท่ี 

1/2565
26-ม.ค.-65

ซ้ือวัสดุส านักงานซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 
แบบ มอก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านเขาอีส้าน

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.วัดวันดาว เ

จ้างพนักงานขรับรถยนต์ เพ่ือท าหน้าท่ี
ขับรถยนต์ส่วนกลางตามท่ี สพป.รบ.1

จ้างบุคลากร เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีนักวิชาการพัสดุ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีกลุ่มอ านวยการ

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านแม่ประจัน

จ้างเหมาท างานของผู้ปฏิบัติงานลูกเสือประจ า
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ

ซ้ือวัสดุ ปรับสภาพภูมิทัศน์ของส านักงาน



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

ท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง
วิธีการ

จัดซ้ือ/จัดจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 4,400.00 4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 4,400.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 4,400.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 31-ม.ค.-65
ศธ 04127/95

20 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31-ม.ค.-65
18/2565

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

(นางสาวฐาปณี  พวงงาม)

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ Brother

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
รอบท่ี 1-15 กุมภาพันธ์  2565

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน


