แบบ สขร.1

สรุปการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
รายงานการจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีการจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

(บาท)

(บาท)

ไม่มีการจัดจ้าง ไม่มีการจัดจ้าง

วิธีซื้อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่อนุมัติ

ไม่มีการจัดจ้าง

ไม่มีการจัดจ้าง

ไม่มีการจัดจ้าง

ไม่มีการจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่อนุมัติ

รายงานการจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อ

1

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.63

12,542

12,542

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสวีอาร์ปิโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

6 พ.ย.63

2

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.63

5,740

5,740

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสวีอาร์ปิโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

11 พ.ย.63

รวม

12,542

รายงานการจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

(บาท)

(บาท)

1 เหมารถ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี งบ2564 จ.นครปฐม

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

นายวิทูล ลบทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

2 ธ.ค.63

2 เหมารถโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายวิทูล ลบทอง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

2 ธ.ค.63

3 จ้างทาตรายางลูกเสือ
4 ซ่อมแซมประตูหน้าห้องผอ.และห้องอื่นๆในสพป.ปทุมธานี เขต 1

1,050

1,050

เฉพาะเจาะจง

ส้ารองจ่าย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

2 ธ.ค.63

14,500

14,500

เฉพาะเจาะจง

นายธัศชาณณพ์ เกสร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

7 ธ.ค.63

5 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.63

11,050

11,050

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสวีอาร์ปิโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

14 ธ.ค.63

6 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน กฉ 3752 ปทุมธานี
7 จ้างทาสติ๊กเกอร์ติดกระจก

140

140

เฉพาะเจาะจง

ส้ารองจ่าย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

14 ธ.ค.63

150

150

เฉพาะเจาะจง

ส้ารองจ่าย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

14 ธ.ค.63

8 จ้างทาพวงมาลาพวงมาลัยและป้ายไวนิล
9 จ้างติดตั้งเวทีการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

1,200

1,200

เฉพาะเจาะจง

ส้ารองจ่าย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

14 ธ.ค.63

5,600

5,600

เฉพาะเจาะจง

ส้ารองจ่าย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

14 ธ.ค.63

10 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1,600

1,600

เฉพาะเจาะจง

บจก.มัลติเทค เอนเตอร์ไพร้ซ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

22 ธ.ค.63

11 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

950

950

เฉพาะเจาะจง

บจก.มัลติเทค เอนเตอร์ไพร้ซ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

22 ธ.ค.63

12 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกลุ่มบริหารงานบุคคล

9,380

9,380

เฉพาะเจาะจง

นายประวิท พลอุบล

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

23 ธ.ค.63

13 จ้างท้าป้ายไวนิล โครงการ ผอ.เขต พอเพื่อนครู

1,290

1,290

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เปเปอร์ปริ๊นท์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

24 ธ.ค.63

14 จ้างถ่ายเอกสาร - เข้าเล่ม

3,448

3,448

เฉพาะเจาะจง

ร้าน พีอาร์ไฮเทค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

25 ธ.ค.63

รวม

วิธีซื้อ

61,358

รายงานการจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 ประจาปีงบประมาณ 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่อนุมัติ

ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่อนุมัติ

1

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

670

670

เฉพาะเจาะจง

บจก.มัลติเทค เอนเตอร์ไพร้ซ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

5 ม.ค.64

2

จ้างท้าป้ายไวนิล กลุ่มอ้านวยการ

1,250

1,250

เฉพาะเจาะจง

ส้ารองจ่าย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

13 ม.ค.64

3

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.63

12,714

12,714

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสวีอาร์ปิโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

13 ม.ค.64

4

4,658

4,658

เฉพาะเจาะจง

5

จ้างถ่ายเอกสาร – เข้าเล่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
จ้างเหมาบริการจ้ากัดปลวก ศาลาหลวงปู่

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน 14 ม.ค.64
ร้านพีอาร์ ไฮเทค
หจก.ควีน เพสท์ คอนโทรน เซอร์มีควุณิสสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน 14 ม.ค.64

6

จ้างถ่ายเอกสาร-เข้าเล่ม ห้องเรียนยกก้าลังสอง

4,657.50

4,657.50

เฉพาะเจาะจง

ร้าน พีอาร์ไฮเทค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

14 ม.ค.64

7

จ้างท้าบัตร บัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1,337.50

1,337.50

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไฮปริ้น

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

14 ม.ค.64

8

จ้างท้าตรงยางกลุ่มบริหารงานบุคคล

1,059.30

1,059.30

เฉพาะเจาะจง

บจก.แอดเวอร์กู๊ดส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

25 ม.ค.64

9

จ้างท้าตรายาง ผอ.และ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

2,996.00

2,996.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.แอดเวอร์กู๊ดส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

25 ม.ค.64

10

จ้างซ่อมรถตู้ นค 3168 ปทุมธานี

5,200

5,200

เฉพาะเจาะจง

ท.เจริญมอเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

28 ม.ค.64

รวมทั้งสื้น

44,542
รายงานการจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจาปีงบประมาณ 2564

ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่อนุมัติ

1

จ้างซ่อมกระเบื้อง ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

48,800

48,800

เฉพาะเจาะจง

หจก.สิปปภาสก่อสร้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

4 ก.พ.64

2

จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคารส้านักงานฯ ม.ค.64

21,000

21,000

เฉพาะเจาะจง

บจก.ซีซีโปรเฟส เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

8 ก.พ.64

3

จ้างท้าตรายาง กลุ่มกฏหมายและคดี

1433.8

1433.8

เฉพาะเจาะจง

บจก.แอดเวอร์กู๊ดส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

15 ก.พ.64

4

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.64

7,762

7,762

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสวีอาร์ปิโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

17 ก.พ.64

5

ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

1,177

1,177

เฉพาะเจาะจง

บจก.กูโร อินคอร์ปอร์เรท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

18 ก.พ.64

รวมทั้งสิ้น

80,173

รายงานการจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีการจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

(บาท)

(บาท)

ไม่มีการจัดจ้าง ไม่มีการจัดจ้าง

วิธีซื้อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่อนุมัติ

ไม่มีการจัดจ้าง

ไม่มีการจัดจ้าง

ไม่มีการจัดจ้าง

ไม่มีการจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่อนุมัติ

รายงานการจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564 ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อ

1

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ..64

11,490

11,490

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสวีอาร์ปิโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

1 เม.ย.64

2

จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคารส้านักงานฯ ก.พ.64

21,000

21,000

เฉพาะเจาะจง

บจก.ซีซีโปรเฟส เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

1 เม.ย.64

3

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2,835.5

2,835.5

เฉพาะเจาะจง

บจก.กูโร อินคอร์ปอร์เรท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

26 เม.ย.64

4

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน มี.ค.64

14,350

14,350

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสวีอาร์ปิโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

27 เม.ย.64

รวมทั้งสิ้น

49,676

รายงานการจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่อนุมัติ

1

จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคารส้านักงานฯ พ.ค.64

21,000

21,000

เฉพาะเจาะจง

บจก.ซีซีโปรเฟส เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

3 พ.ค.64

2

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย.64

7,762

7,762

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสวีอาร์ปิโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

13 พ.ค.64

3

จ้างเข้าเล่มเอกสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

1,440

1,440

เฉพาะเจาะจง

ส้ารองจ่าย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

18 พ.ค.64

4

จ้างเข้าเล่มคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
รวมทั้งสิ้น

1,005

1,005

เฉพาะเจาะจง

ร้านพีอาร์ ไฮเทค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

18 พ.ค.64

31,207

รายงานการจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564 ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่อนุมัติ

1

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ค.64

1,300

1,300

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอสวีอาร์ปิโตเลียม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

7 มิ.ย.64

2

จ้างถ่ายเอกสารการพัฒนาช้าราชการครูและบุคลากรทางไรศึกษาก่อนแต่งตั้งต้าแหน่งรองผอ.รร.

333.5

333.5

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

9 มิ.ย.64

3

จ้างจัดทาคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุน

640

640

เฉพาะเจาะจง

ร้านพีอาร์ ไฮเทค
ส้ารองจ่าย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคาภายในวงเงิน

22 มิ.ย.64

การบริหารจัดการ สานักงานขตฯ
รวมทั้งสิ้น

2,274

สรุปการจัดซื้อรายเดือนประจาปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม2563-พฤษภาคม2564) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลาดับ วัน/เดือน/ปี

รายการ/ โครงการ

จานวนเงิน (บาท)

เดือนตุลาคม 2563
1 7-ต.ค.-63

ซื้อเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

2 5 พ.ย.63

ซื้อกระดิ่ง ห้องผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

3 2 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564

4,075.00

4 2 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

560.00

5 2 ธ.ค.63

ซื้อประกาศนียบัตร (ปพ.2/ฉ) และแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3/ฉ)

720.00

6 3 ธ.ค.63

ซื้อของที่ระลึกโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

990.00

7 22 ธ.ค.63

ซื้อกรรไกรตัดหญ้าและเลื่อยโค้งตัดแต่งกิ่งไม้

1,130.00

8 22 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสานักงานฯ 2 รายการ

3,920.00

9 23 ธ.ค.63

ซื้อของที่ระลึกโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

10 24 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุใช้ในการติดตั้งระบบ Video Conference

11 6 ม.ค.64

ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตฯ

12 13 ม.ค.64

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้นไม้ เพื่อบารุงรักษา และปรับปรุงสวนรอบบริเวณสานักงาน

4,355.00

13 13 ม.ค.64

ซื้อวัสดุใช้ประชุมทางไกล

3,997.00

14 13 ม.ค.64

เช่า Webhosting สาหรับระบบ E-Money

1,200.00

15 18 ม.ค.64

ซื้อวัสดุสานักงานฯ 7 รายการ

16 21 ม.ค.64

ซื้อปากกา ผอ.

17 21 ม.ค.64

ซื้อวัสดุติดตั้งระบบ Video Conference โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฯ

4,290.00
480.00

510.00
2,215.00
13,980.00

20,578.00
1,035.00
37,360.00

ลาดับ วัน/เดือน/ปี

รายการ/ โครงการ

จานวนเงิน (บาท)

18 26 ม.ค.64

ซื้อวัสดุซ่อมฝาบ่อถังพักน้าใต้ดิน

19 3 ก.พ.64

ซื้อวัสดุ สานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

20 8 ก.พ.64

ซื้อวัสดุสานักงาน ผงหมึกพิมพ์ HP Laserjet P1102 85A

21 9 ก.พ.64

ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี2564

22 11 ก.พ.64

ซื้อต้นไม้ปลูกหน้าสานักงานฯ (ต้นทองหลางลาย)

4,100.00

23 15 ก.พ.64

ซื้อกรอบรูปใส่แผนที่สถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี

1,000.00

24 17 ก.พ.64

ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.1-3 อ่านออกยกชั้น

7,245.00

25 17 ก.พ.64

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมเล็กและใหญ่ ชั้น 3

5,570.00

26 1 มี.ค.64

ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์

5,809.00

27 1 เม.ย.64

ซื้ออิฐตัวหนอนสีน้าตาล

17,804.80

28 5 เม.ย.64

ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตฯ

11,960.00

29 26 เม.ย.64

ซื้อวัสดุโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 (NT) ป.3

10,555.00

30 26 เม.ย.64

ซื้อวัสดุโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 (NT) ป.3

5,000.00

31 26 เม.ย.64

ซื้อวัสดุสานักงาน ผงหมึกพิมพ์ HP Laserjet P1102 85A

32 18 พ.ค.64

ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564

6,590.00

33 21 พ.ค.64

ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.1-3 อ่านออกยกชั้น

3,105.00

34 25 พ.ค.64

ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตฯ
รวมทั้งสิ้น

605.45
4,130.00
67,500.00
950.00

46,000.00

11,600.00
310,919.25

