


 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง  วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

 เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

วันที่ของสญัญา  
หรือขอ้ตกลง

1 ค่าน้้ามนัเชือ้เพลิง เดือนกนัยายน 2564 4,650.00           4,650.00           เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย 4,650.00           ราคาต ้าสุด 1 พฤศจิกายน 2564

2 ค่าวัสดุ (คงคลัง)  สพป.กทม. 80,538.90        80,538.90        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง ฯ 80,538.90        ราคาต ้าสุด 1 พฤศจิกายน 2564

3 ปรับปรุงหอ้งประชุมคุรุสัมมนาคาร 296,400.00      296,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั พีเคเอม็ กรีน กรุ๊ป 296,400.00      ราคาต ้าสุด 3 พฤศจิกายน 2564

4 ค่าวัสดุโครงการฯเชือ้ไวรัสโคโรนา่19 กลุ่มนเิทศฯ 430,000.00      430,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัยพ์เจริญนานาภณัฑ์ 430,000.00      ราคาต ้าสุด 16 พฤศจิกายน 2564

5 ค่าวัสดุครุภณัฑ์ IC3  1,188,600.00   1,188,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิสเทค เทคโนโลยี 1,188,600.00   ราคาต ้าสุด 19 พฤศจิกายน 2564

6 ค่าน้้ามนัเชือ้เพลิง เดือนตุลาคม 2564 6,980.00           6,980.00           เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย 6,980.00           ราคาต ้าสุด 22 พฤศจิกายน 2564

7 ค่าเช่าอนิเทอร์เนต็ เดือนกนัยายน 2564 3,691.50           3,691.50           เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรคมนาคม 3,691.50           ราคาต ้าสุด 25 พฤศจิกายน 2564

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564                                                
หน่วยงาน/โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง  วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

 เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

วันที่ของสญัญา  
หรือขอ้ตกลง

1 ค่าลงทะเบยีนอบรมพัสดุ กลุ่มการเงินฯ(ส ารองจ่าย) 3,900.00           3,900.00           เฉพาะเจาะจง นางพรสวรรค์  ปตุิยะ 3,900.00           ราคาต  าสุด 7 ธันวาคม 2564

2 ซ่อมเครื องปรับอากาศกลุ่มบคุคล/การเงิน 13,000.00        13,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภพพล  ไกลสิทธิ์ 13,000.00        ราคาต  าสุด 9 ธันวาคม 2564

3 ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง เดือนพฤศจิกายน 2564 9,710.00           9,710.00           เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย 9,710.00           ราคาต  าสุด 16 ธันวาคม 2564

4 ค่าวัสดุโครงการสุจริตกลุ่มนเิทศฯ (ส ารองจ่าย) 3,000.00           3,000.00           เฉพาะเจาะจง สุธาทิพย์ เลิศล้ า 3,000.00           ราคาต  าสุด 20 ธันวาคม 2564

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2564                                                  
หน่วยงาน/โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

วันที่ 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง  วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

 เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

วันที่ของสญัญา  
หรือขอ้ตกลง

1
ชดใช้เงินทดรองราชการ บย.3/65               
(ชุดตรวจATK) กลุ่มการเงินฯ

13,268.00        13,268.00        เฉพาะเจาะจง สพป.กทม 13,268.00        ราคาต ่าสุด 4 มกราคม 2564

2
ค่าวัสดุ (ต้นไม้ปรับภมูทิัศน ์สพป.กทม.)        
(ส่ารองจ่าย) กลุ่มอ่านวยการ

1,750.00           1,750.00           เฉพาะเจาะจง นางรุ่งรัตน ์ สงปาน 1,750.00           ราคาต ่าสุด 5 มกราคม 2564

3 ค่าน้่ามนัเชือ้เพลิง เดือนธันวาคม 2564 9,600.00           9,600.00           เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย 9,600.00           ราคาต ่าสุด 19 มกราคม 2564

4 ค่าวัสดุส่านกังาน (วัสดุคงคลัง) 102,388.30      102,388.30      เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด 102,388.30      ราคาต ่าสุด 19 มกราคม 2564

5 ค่าวัสดุส่านกังาน (วัสดุคงคลัง) 25,669.30        25,669.30        เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด 25,669.30        ราคาต ่าสุด 19 มกราคม 2564

6
ค่าวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ กลุ่มแผนฯ             
(สพท.กทม.1 011/080/53-1)

2,129.30           2,129.30           เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด 2,129.30           ราคาต ่าสุด 20 มกราคม 2564

7 ค่าซ่อมเครื องปรับอาการฯ 2 เครื อง กลุ่มส่งเสริมฯ 5,082.50           5,082.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอลพีเดคคอร์ 5,082.50           ราคาต ่าสุด 24 มกราคม 2564

8 ค่าติดต้ังหลอดไฟฟ้า กลุ่มส่งเสริมฯ 13,830.00        13,830.00        เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  พึ งพัฒน์ 13,830.00        ราคาต ่าสุด 24 มกราคม 2564

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565                                                   
หน่วยงาน/โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง  วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

 เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

วันที่ของสญัญา  
หรือขอ้ตกลง

1
ค่าวัสดุโครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ        
ปงีบประมาณ 2565 - กลุ่มแผนฯ

2,969.25           2,969.25           เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด 2,969.25           ราคาต  าสุด 7 กมุภาพันธ์ 2565

2 ค่าจา้งซ่อมแซม power supply กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 16,371.00        16,371.00        เฉพาะเจาะจง บ.แมสซีฟ คอมพิวเตอร์ จก. 16,371.00        ราคาต  าสุด 8 กมุภาพันธ์ 2565

3 ค่าท าตรายาง ส ารองจ่าย กลุ่มการเงินฯ 800.00             800.00             เฉพาะเจาะจง นางพรสวรรค์  ปตุิยะ 800.00             ราคาต  าสุด 8 กมุภาพันธ์ 2565

4 ซ่อมเครื องปร้ินเตอร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 2,300.50           2,300.50           เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด 2,300.50           ราคาต  าสุด 8 กมุภาพันธ์ 2565

5 ค่าวัสดุสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ป ี2565 กลุ่มบคุคล 212,437.80      212,437.80      เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 212,437.80      ราคาต  าสุด 14 กมุภาพันธ์ 2565

6 ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง เดือนมกราคม 2565 7,130.00           7,130.00           เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย 7,130.00           ราคาต  าสุด 21 กมุภาพันธ์ 2565

7 ค่าวสัดุสอบแข่งขันครูผู้ช่วยปี2565 (ATK) กลุ่มบุคคล 59,920.00        59,920.00        เฉพาะเจาะจง บ.อภนิติ จ ากดั 59,920.00        ราคาต  าสุด 21 กมุภาพันธ์ 2565

8 ค่าวัสดุเปลี นใส่กรองน้ า กลุ่มอ านวยการ 995.10             995.10             เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 995.10             ราคาต  าสุด 28 กมุภาพันธ์ 2565

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565                                                 
หน่วยงาน/โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

วันที่ 7 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง  วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

 เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

วันที่ของสญัญา  
หรือขอ้ตกลง

1 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านกังาน จ านวน 4 เคร่ือง 2,996.00           2,996.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอลพีเดคคอร์ 2,996.00           ราคาต่ าสุด 8 มนีาคม 2565

2 ค่าวัสดุโครงการอบรมเสริมสร้างวินยัฯ กลุ่มพฒันาครู 3,627.30           3,627.30           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 3,627.30           ราคาต่ าสุด 8 มนีาคม 2565

3 ค่าวัสดุโครงการประเมนิฯ NT ศน.นภทัร กลุ่มนเิทศฯ 1,020.00           1,020.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊บปีแ้คทฯ 1,020.00           ราคาต่ าสุด 10 มนีาคม 2565

4 ค่าวัสดุโครงการประเมนิฯ NT ศน.นภทัร กลุ่มนเิทศฯ 3,045.00           3,045.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊บปีแ้คทฯ 3,045.00           ราคาต่ าสุด 10 มนีาคม 2565

5 ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง เดือนกมุภาพันธ์ 2565 13,500.00        13,500.00        เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย 13,500.00        ราคาต่ าสุด 11 มนีาคม 2565

6 ค่าวัสดุส านกังาน (วัสดุคงคลัง) 42,339.90        42,339.90        เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพย์อรุณพง 42,339.90        ราคาต่ าสุด 15 มนีาคม 2565

7 ค่าวัสดุโครงการเชิดชูฯ กลุ่มพัฒนาครู 5,350.00           5,350.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 5,350.00           ราคาต่ าสุด 15 มนีาคม 2565

8 ค่าวัสดุโครงการเชิดชูฯ กลุ่มพัฒนาครู 17,000.00        17,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.การช่าง 17,000.00        ราคาต่ าสุด 15 มนีาคม 2565

9 ค่าวัสดุส านกังาน (วัสดุคงคลัง) 5,778.00           5,778.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 5,778.00           ราคาต่ าสุด 15 มนีาคม 2565

10 ค่าจ้างเดินสายไฟ กลุ่มส่งเสริมฯ 6,800.00           6,800.00           เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  พึ่งพัฒน์ 6,800.00           ราคาต่ าสุด 16 มนีาคม 2565

11 ค่าวสัดุโครงการพัฒนาคุณภาพฯ (กตปน) กลุ่มนิเทศฯ 5,713.80           5,713.80           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 5,713.80           ราคาต่ าสุด 16 มนีาคม 2565

12 ค่าจ้างท าตรายางและไวนิลฯ จัดสอบครู 2564 กลุ่มบุคคล 13,800.00        13,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี ้แคท 13,800.00        ราคาต่ าสุด 21 มนีาคม 2565

13 ค่าวสัดุโครงการบ้านนักวทิยฯ(ศน.จิดาภา) กลุ่มนิเทศฯ 1,123.50           1,123.50           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 1,123.50           ราคาต่ าสุด 21 มนีาคม 2565

14 ค่าจ้างท าแผ่นไวนิลบ้านนักวิทย(์ศน.จิดาภา) กลุ่มนิเทศฯ 2,500.00           2,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี ้แคท 2,500.00           ราคาต่ าสุด 21 มนีาคม 2565

15 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง กลุ่มอ านวยการ 2,514.50           2,514.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอลพีเดคคอร์ 2,514.50           ราคาต่ าสุด 21 มนีาคม 2565

16 ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน 1กย6335 กลุ่มอ านวยการ 5,649.60           5,649.60           เฉพาะเจาะจง บ.ป.ปอ้ม เซอร์วิส 5,649.60           ราคาต่ าสุด 22 มนีาคม 2565

17 ค่าถ่ายเอกสารอบรมการเงินและพัสดุ กลุ่มการเงินฯ 5,487.20           5,487.20           เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี ้แคท 5,487.20           ราคาต่ าสุด 22 มนีาคม 2565

18 ค่าวัสดุโครงการอบรมฯ บญัชีและพสัดุ กลุ่มการเงินฯ 9,460.00           9,460.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 9,460.00           ราคาต่ าสุด 24 มนีาคม 2565

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม พ.ศ. 2565                                                  
หน่วยงาน/โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

วันที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง  วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

 เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

วันที่ของสญัญา  
หรือขอ้ตกลง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม พ.ศ. 2565                                                  
หน่วยงาน/โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

วันที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2565

19 ค่าวสัดุ(เคร่ืองส ารองไฟหอ้ง server) กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 8,559.98           8,559.98           เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด 8,559.98           ราคาต่ าสุด 24 มนีาคม 2565

20 ค่าถ่ายเอกสารอบรมเสริมสร้างวนิัยฯ กลุ่มพัฒนาครู 7,680.00           7,680.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสมฤทัย ธรรมมา 7,680.00           ราคาต่ าสุด 28 มนีาคม 2565

21 ค่าวัสดุโครงการช่วยเหลือนกัเรียน กลุ่มพัฒนาครู 39,973.06        39,973.06        เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 39,973.06        ราคาต่ าสุด 28 มนีาคม 2565

22 ค่าเช่าอนิเทอร์เนต็ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 11,074.50        11,074.50        เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคม 11,074.50        ราคาต่ าสุด 28 มนีาคม 2565

23
ค่าวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ - กลุ่มส่งเสริมฯ          
(สพท.กทม.1 005/002/57)

2,276.96           2,276.96           เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด 2,276.96           ราคาต่ าสุด 29 มนีาคม 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง  วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

 เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

วันที่ของสญัญา  
หรือขอ้ตกลง

1 ค่าวัสดุชุดตรวจ ATK บ้านเรียน ปี 2565 - กลุ่มส่งเสริมฯ  14,980.00        14,980.00        เฉพาะเจาะจง บ.อภนิติ จ ากดั 14,980.00        ราคาต  าสุด 7 เมษายน 2565

2 ค่าวัสดุส านกังาน (วัสดุคงคลัง) 71,229.90        71,229.90        เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 71,229.90        ราคาต  าสุด 11 เมษายน 2565

3 ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง เดือนมนีาคม 2565 12,260.00        12,260.00        เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย 12,260.00        ราคาต  าสุด 12 เมษายน 2565

4 ค่าจา้งยาม สพป.กทม. เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค-ก.พ.65 152,300.00      152,300.00      เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึกฯ 152,300.00      ราคาต  าสุด 12 เมษายน 2565

5 ค่าจา้งยาม สพป.กทม. เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค-ก.พ.65 56,700.00        56,700.00        เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึกฯ 56,700.00        ราคาต  าสุด 12 เมษายน 2565

6 ค่าจ้างยาม สพป.กทม. เดือนมนีาคม 2565 41,800.00        41,800.00        เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึกฯ 41,800.00        ราคาต  าสุด 18 เมษายน 2565

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 7,864.50           7,864.50           เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด 7,864.50           ราคาต  าสุด 21 เมษายน 2565

8 ค่าเปลี ยนมอเตอร์แอร์ 018/007/60 กลุ่มการเงินฯ 1,900.00           1,900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอลพีเดคคอร์ 1,900.00           ราคาต  าสุด 25 เมษายน 2565

9 ค่าวัสดุประชุมประเมินครอบครัว(ส ารองจ่าย) กลุ่มส่งเสริมฯ 2,934.00           2,934.00           เฉพาะเจาะจง นางอาตีย๊ะห ์ อสีมารอฮีม 2,934.00           ราคาต  าสุด 27 เมษายน 2565

10 ค่าวัสดุส านกังาน (วัสดุคงคลัง) 41,799.55        41,799.55        เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพย์อรุณพง 41,799.55        ราคาต  าสุด 28 เมษายน 2565

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565                                                   
หน่วยงาน/โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง  วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

 เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

วันที่ของสญัญา  
หรือขอ้ตกลง

1 ค่าวัสดุซ่อมแอร์ สพป.กทม 018/041/54 (ส่งเสริมฯ) 2,889.00           2,889.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอลพีเดคคอร์ 2,889.00           ราคาต ่าสุด 3 พฤษภาคม 2565

2 ค่าจ้างจัดงานเสนวนาเปดิเรียนฯ Learning Loss 455,000.00      455,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.คล๊ิกฟอร์เคลฟเวอร์ 455,000.00      ราคาต ่าสุด 11 พฤษภาคม 2565

3 ค่าวัสดุซ่อมแอร์ 018/004/54 , 018/044/54 (นเิทศฯ,ส่งเสริมฯ)20,617.51        20,617.51        เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอลพีเดคคอร์ 20,617.51        ราคาต ่าสุด 12 พฤษภาคม 2565

4 ค่าวัสดุซ่อมแอร์ 3 เครื อง (นเิทศ,แผน) 6,741.00           6,741.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอลพีเดคคอร์ 6,741.00           ราคาต ่าสุด 17 พฤษภาคม 2565

5 ค่าจ้างท่าไวนลิอบรมลูกเสือ (ส่ารองจ่าย) ส่งเสริมฯ 1,500.00           1,500.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ชมกมล  หาพันนา 1,500.00           ราคาต ่าสุด 20 พฤษภาคม 2565

6 ค่าวัสดุขับเคลื อนระบบประกนัคุณภาพฯ กลุ่มนเิทศฯ 10,735.31        10,735.31        เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 10,735.31        ราคาต ่าสุด 20 พฤษภาคม 2565

7
ค่าจ้างถ่ายเอกสารแข่งวิชาการ ระดับนานาชาติ  
 ป ี2565 (น.ส.ชมกมล) - กลุ่มส่งเสริมฯ

15,204.00        15,204.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี ้แคท 15,204.00        ราคาต ่าสุด 25 พฤษภาคม 2565

8 ค่าวัสดุ (ธงชาติไทยและธงอกัษร) กลุ่มอ่านวยการ 5,136.00           5,136.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 5,136.00           ราคาต ่าสุด 25 พฤษภาคม 2565

9 ค่าวัสดุ"เยาวชน...รักพงไพร" - กลุ่มส่งเสริมฯ 2,006.25           2,006.25           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 2,006.25           ราคาต ่าสุด 25 พฤษภาคม 2565

10 ค่าน้่ามนัเชือ้เพลิง เดือนเมษายน 2565 5,900.00           5,900.00           เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย 5,900.00           ราคาต ่าสุด 26 พฤษภาคม 2565

11 ค่าวัสดุ(ATK)โครงการรักษพ์งไพรฯ - กลุ่มส่งเสริมฯ 14,000.00        14,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอน็พีเค เอน็เตอร์ไพร์ฯ 14,000.00        ราคาต ่าสุด 27 พฤษภาคม 2565

12 ค่าวัสดุ (ตัวปอ้นสัญญาณ) - กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 5,949.20           5,949.20           เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วิส 5,949.20           ราคาต ่าสุด 30 พฤษภาคม 2565

13 ค่าวัสดุ 2,685.70           2,685.70           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 2,685.70           ราคาต ่าสุด 31 พฤษภาคม 2565

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565                                                 
หน่วยงาน/โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง  วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง  ราคากลาง  วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

 เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

วันที่ของสญัญา  
หรือขอ้ตกลง

1 ค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศ สพป.กทม. 55 เคร่ือง 29,425.00        29,425.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แอแอลพีเดคคอร์ 29,425.00        ราคาต่่าสุด 1 มถิุนายน 2565

2 ค่าวัสดุโครงการรักษพ์งไพร (ส่ารองจ่าย) กลุ่มส่งเสริมฯ 855.00             855.00             เฉพาะเจาะจง น.ส.ชมกมล  หาพันนา 855.00             ราคาต่่าสุด 7 มถิุนายน 2565

3 ค่าจ้างครูสอนภาษาจีนฯ พ.ค.65 2 ราย 54,000.00        54,000.00        เฉพาะเจาะจง รร.ราชวินติประถมบางแค 54,000.00        ราคาต่่าสุด 14 มถิุนายน 2565

4 ค่าน้่ามนัเชือ้เพลิง พ.ค.65 9,540.00           9,540.00           เฉพาะเจาะจง กรุงไทย 9,540.00           ราคาต่่าสุด 16 มถิุนายน 2565

5 ค่าเช่าอนิเทอร์เนต็ ม.ค.-เม.ย.65 14,766.00        14,766.00        เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคม 14,766.00        ราคาต่่าสุด 17 มถิุนายน 2565

6 ค่าวัสดุแข่งขัน ระดับนานาชาติ - กลุ่มส่งเสริมฯ 5,391.73           5,391.73           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 5,391.73           ราคาต่่าสุด 20 มถิุนายน 2565

7 ค่าจ้างท่าตัวอกัษร ปา้ยตามกลุ่มฯ สพป.กทม. 104,988.40      104,988.40      เฉพาะเจาะจง บ.โชคดี พร้ินต้ิง 104,988.40      ราคาต่่าสุด 22 มถิุนายน 2565

8 ค่าวัสดุส่านกังาน(คงคลัง) สพป.กทม. 4,547.50           4,547.50           เฉพาะเจาะจง บ.ซีพีที อนิเตอร์โฮลด้ิง 4,547.50           ราคาต่่าสุด 24 มถิุนายน 2565

9 ค่าซ่อมโทรสาร GF100000347510 (อ่านวยการ) 2,675.00           2,675.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วิส 2,675.00           ราคาต่่าสุด 24 มถิุนายน 2565

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน พ.ศ. 2565                                                   
หน่วยงาน/โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร

วันที่ 1 มถุินายน พ.ศ. 2565




