


 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

* บันทกึชีแ้จง ผลการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุประจ าปี (แบบ สขร.1)                       

( ธันวาคม 2563 และ มกราคม 2564 ) 

 

 

 

 

 



ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี พ.ศ. 2564 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีท่ี
ผ่านมา และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ ท่ีต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และพัสดุด าเนินการจัดซ้ือจ้าง
จ้างพัสดุ โดยจ าแนกตามประเภทการจัดจ้างได้ดังตารางต่อไปน้ี 

ตาราง แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 0.80 

วิธีเฉพาะเจาะจง 124 99.20 
รวม 125 ๑๐๐ 

 
     จากตาราง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ด าเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ จ านวน ๑25 รายการ พบว่า วิธีจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีจ านวนโครงการมากท่ีสุดคือ                
วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.20 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับดังภาพ 
 



ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข 

     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ โดยมี
กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ประสบปัญหาในทาง
ปฏิบัติงานจ าแนกเป็นประเด็น ดังนี้ 

     ปัญหาอุปสรรค์ 
     1. จ านวนโครงการการจัดหาของพัสดุมีจ านวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
     2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์บางรายการมีความไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้า 
     3. ไม่มีผู้ค้าเสนอราคา/มีผู้ค้าเสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 

 
      แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
      1. มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ส านักงานเขตฯ/โรงเรียนในสังกัด ถือปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
      2. จัดการประชุมในการจัดท าขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
      3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์นั้นใหม่ 

      ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี – 

 
........................................................................... 

 



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวสัดุโครงการส่ือการเรียนการ

สอนให้โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.
 185,000.00  185,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ลุคอิน เพลย์

กราวด์ บุค๊ส์ จ ากัด               
ราคาทีเ่สนอ 185,000.- บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ลุคอิน เพลย์
กราวด์ บุค๊ส์ จ ากัด               
ราคาทีต่กลงซ้ือ 185,000.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2563   
ลงวนัที ่28 กันายน พ.ศ. 
2563

2 ซ้ือวสัดุโครงการส่ือให้โรงเรียนใน
สังกัด

 289,710.00  289,710.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ลุคอิน เพลย์
กราวด์ บุค๊ส์ จ ากัด                
ราคาทีเ่สนอ 289,710.- บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ลุคอิน เพลย์
กราวด์ บุค๊ส์ จ ากัด               
ราคาทีต่กลงซ้ือ 289,710.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2563 
ลงวนัที ่30 กันายน พ.ศ. 
2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2563    (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ จ้างเหมาบริการซ่อมฝาท่อตระแก

รงเหล็ก ขนาด 35 ซม. X 1 ม. 
เหล็กแบนสีด า พร้อมแต่งปากท่อ

   49,000.00    49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม กล่ินมณฑา           
ราคาทีเ่สนอ 49,000.- บาท

นายเสริม กล่ินมณฑา            
ราคาทีต่กลงจ้าง 49,000.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

สัญญาจ้างทัว่ไป          
เลขที ่2/2563 ลงวนัที ่
16 กันยายน พ.ศ. 2563

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)    49,926.00    49,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีเ่สนอ 49,926.- บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 49,926.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2563 
 ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2563

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)    56,140.00    56,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีเ่สนอ 56,140.- บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 56,140.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่13/2563 
ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2563

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)      6,187.00      6,187.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีเ่สนอ 6,187.- บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,187.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่16/2563 
 ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2563

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)    21,100.00    21,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีเ่สนอ 21,100.- บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,100.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2563 
 ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563    (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563    (1)

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)    45,000.00    45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีเ่สนอ 45,000.- บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 45,000.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่55/2563 
ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2563

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)      9,030.00      9,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพทีี อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก .
ราคาทีเ่สนอ 9,030.- บาท

บริษัท ซีพทีี อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก .
ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,030.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่15/2563 
 ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2563

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)    51,574.00    51,574.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
ราคาทีเ่สนอ 51,574.- บาท

บริษัท ซีพทีี อนิเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก .
ราคาทีต่กลงซ้ือ 51,574.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2563 
 ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2563

9 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                 
(เดือนตุลาคม 2563)

     5,180.00      5,180.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่
เสนอ 5,180.- บาท

บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาทีต่ก
ลงซ้ือ 5,180.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000103201 วนัที่ 31

 ตุลาคม พ.ศ. 2563

10 ค่าวสัดุจ้างท าตรายาง ผอ.เขตฯ 
และ รอง.ผอ.

     2,600.00      2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Future Tech               
ราคาทีเ่สนอ 2,600.- บาท

ร้าน Future Tech               
ราคาทีต่กลงจ้าง 2,600.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที ่11 
เลขที ่1 ลว. 1 พฤศจิกายน
 พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563    (1)

11 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                 
(เดือนกันยายน 2563)

     7,080.00      7,080.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่
เสนอ 7,080.- บาท

บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาทีต่ก
ลงซ้ือ 7,080.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000102983  วนัที ่

30 กันยายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                 

(เดือนพฤศจิกายน 2563)
     6,010.00      6,010.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่

เสนอ 6,010.- บาท
บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่
ตกลงซ้ือ 6,010.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000103252  วนัที ่

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2563

*** ไม่มีเอกสารการจ่ายตรง ***

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2563
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    (1)



บนทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ลรุปผลการจัดซ ื้อจัดจ้าง ประจำเด ือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผ ู้อำนวยการสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพ ื่อโปรดทราบ

.วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

(นางพรสวรรค์ ป ิต ุยะ) 
น ักวิชาการพ ัสดุชำนาญการ

<5̂ โ
(นางสาวรนพร1' ลนพงยม)

ผ้อำนวยการท

นัอํไ'นวยการสำนัก'งา'นเ'ขตพื'นท่ีก,'ใรศึกษาประถมศึกษาก,รุงเ'ทัพมหานค'ร
(นายพิเซฐร' วันทอง)



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                 

(เดือนธนัวาคม 2563)
     7,430.00      7,430.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่

เสนอ 7,430.- บาท
บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่
ตกลงซ้ือ 7,430.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000103294  วนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

*** ไม่มีเอกสารการจ่ายตรง ***

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 มกราคม พ.ศ. 2564     (1)



บนทกฃอความ
สว่นราชการ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เร่ือง สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้ง ประจำเดอืนมกราคม ๒๕๖๔

เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเฃตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ในเดอืนมกราคม ๒๕๖๔

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

.วันท่ี ๑ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๔

(นางพรสวรรค บตยุะ) 
นกัวชิาการพสัดชุำนาญการ

(นางสาวธนพร1' คน่ฟงยม)
ผูอำนวรกา?ก8เม1สื>}าร'รานการเ!นนละสินส์

ร ^ >1̂ ร
(นายพเิชฐร์ วันทอง)

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับ

อากาศ จ านวน 50 ทีน่ั่ง จ านวน 
1 คัน โครงการ ITA จ.เพชรบูรณ์

   44,000.00    44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป 
จ ากัด                           
ราคาทีเ่สนอ 44,000 บาท

บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป 
จ ากัด                           
ราคาทีต่กลงจ้าง 44,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่1/2563  
ลงวนัที ่28 กันยายน พ.ศ.
 2563

๒ ค่าจ้างโปรแกรมระบบติดตาม
ตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง 
(BRSS) พร้อมติดต้ังและอบรม

   20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวรัีตน์ เทพนะ            
ราคาทีเ่สนอ 20,000 บาท

นายทวรัีตน์ เทพนะ            
ราคาทีต่กลงซ้ือ 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่2/2564  
ลงวนัที ่27 มกราคม พ.ศ.
 2564

๓ ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                 
(เดือนมกราคม 2564)

     6,560.00      6,560.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่
เสนอ 6,560.- บาท

บจม. ธนาคารกรุงไทย ราคาที่
ตกลงซ้ือ 6,560.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000103351  วนัที ่

31 มกราคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่28 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564     (1)



แบบ สขร. ๑

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ค่าวัสดุจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
คณิตศาสต์ฯ (กลุ่มส่งเสริมฯ) 
(ส ารองจ่าย)

        712.00         712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกษมศรี ซี.พี.
(เทเวศร์) ราคาที่เสนอ 350.- 
บาท (จ่ายถ่ายเอกสาร)        
น.ส.รชยา รักราษฎร์ ราคาที่
เสนอ 140.- บาท (จ่ายเข้าเล่ม)

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกษมศรี ซี.พี.
(เทเวศร์) ราคาที่ตกลงจ้าง 
350.- บาท (จ่ายถ่ายเอกสาร) 
 น.ส.รชยา รักราษฎร์ ราคาที่ตก
ลงจ้าง 140.- บาท (จ่ายเข้าเล่ม)

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0301
 ลว. 4 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 
2564             
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 726 
ลว. 2 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 
2564

๒ ค่าวัสดุจ้างท าปา้ยไวนลิโครงการ
รณรงค์การปอ้งกนั ติดตาม และ
รายงานผลการด าเนนิงานปอ้งกนั
การแพร่ระบาด COVID-19 
(ส ารองจ่าย)

     1,700.00      1,700.00 เฉพาะเจาะจง Apple Inkjet เจริญรุ่งเรือง 
STICKER                       
ราคาที่เสนอ 1,700.- บาท

Apple Inkjet เจริญรุ่งเรือง 
STICKER                      
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,700.- บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสนอราคา วันที่ 28 
มกราคม พ.ศ. 2564

๓ ค่าวัสดุจ้างถ่ายเอกสารการจัด
ประชุมคณะกรรมการวิชาการการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวและ
ศูนย์การเรียน (ส ารองจ่าย)

        624.00         624.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา รักราษฎร์             
ราคาที่เสอน 624.- บาท

น.ส.รชยา รักราษฎร์             
ราคาที่ตกลงจ้าง 624.- บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 734

๔ ค่าวัสดุจ้างถ่ายเอกสารการจัด
ประชุมคณะกรรมการวิชาการการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวและ
ศูนย์การเรียน (ส ารองจ่าย)

        744.00         744.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา รักราษฎร์             
ราคาที่เสอน 744.- บาท

น.ส.รชยา รักราษฎร์             
ราคาที่ตกลงจ้าง 744.- บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 713

วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖4     (๑)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2564



แบบ สขร. ๑

ล าดบั
ที่

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖4     (๑)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2564

๕ ค่าวัสดุจ้างถ่ายเอกสารการจัด
ประชุมคณะกรรมการวิชาการการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวและ
ศูนย์การเรียน (ส ารองจ่าย)

        360.00         360.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา  รักราษฎร์        
ราคาที่เสนอ 360.- บาท

น.ส.รชยา  รักราษฎร์        
ราคาที่ตกลงจ้าง 360.- บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 707

๖ ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง                
(เดือนกมุภาพันธ์ 2564)

     7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง บจม. ธนาคารกรุงไทย  ราคาที่
เสนอ 7,300.- บาท

บจม. ธนาคารกรุงไทย  ราคาที่
ตกลงซ้ือ 7,300.- บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบแจ้งหนีเ้ลขที่ 
F000000103398      
ลงวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564

๗ ซ้ือวัสดุหนงัสือพิมพ์ ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563 - กมุภาพันธ์ 2564

     2,910.00      2,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)
 ราคาที่เสนอ 2,910 บาท

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,910 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวันที่ 
19 มนีาคม พ.ศ. 2564

๙ ซ้ือวัสดุโล่รางวัลการประกวด/
คัดเลือกผลงานการวาดภาพ
ระบายสี (ดอกกล้วยไม)้

     9,900.00      9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ           
ราคาที่เสนอ 9,900 บาท

ร้านประเสริฐสมใจ           
ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,900 บาท

มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2563 
 ลงวันที่ 16 กนัยายน พ.ศ.
 2563



แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวสัดุซ่อมคอมพิวเตอร์        

สพป.กทม. หมายเลขทะเบียน 
011-010-39

     1,904.60      1,904.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ 
จก. ราคาทีเ่สนอ 1,904.60 บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,904.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวนัที ่
10 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564

๒ ซ้ือวสัดุส านักงาน (กลุ่มอ านวยการ)         754.35         754.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 754.35 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 754.35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวนัที ่
29 มีนาคม พ.ศ. 2564

๓ ค่าวสัดุจ้างถ่ายเอกสารโครงการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ฐานโดย
ครอบครัวและศูนย์การเรียน - 
กลุ่มส่งเสริมฯ (ส ารองจ่าย)

        574.00         574.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา  รักราษฎร์             
ราคาทีเ่สนอ 574.- บาท

น.ส.รชยา  รักราษฎร์             
ราคาทีต่กลงจ้าง 574.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน  เลขที ่739

๔ ค่าวสัดุจ้างถ่ายเอกสารโครงการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 
กลุ่มส่งเสริมฯ (ส ารองจ่าย)

540.00                540.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา  รักราษฎร์             
ราคาทีเ่สนอ 540.- บาท

น.ส.รชยา  รักราษฎร์             
ราคาทีต่กลงจ้าง 540.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน  เลขที ่715

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564    (๑)



แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564    (๑)

๕ ค่าวสัดุจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการรับนักเรียนปีการศึกษา 
2564 - กลุ่มส่งเสริมฯ (ส ารอง
จ่าย)

        500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็นอาร์ อิงค์เจ็ทแอดเวอร์ไทซ่ิง   
ราคาทีเ่สนอ 500.- บาท

เอ็นอาร์ อิงค์เจ็ทแอดเวอร์ไทซ่ิง   
ราคาทีต่กลงจ้าง 500.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงินเลขที ่
10238 ลงวนัที ่8 มีนาคม
 พ.ศ. 2564

๖ ซ้ือวสัดุจุดคัดกรอง (เคร่ืองวดั
อุณหภูม)ิ - กลุ่มอ านวยการ   
(ส ารองจ่าย)

     1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว.พี.เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชัน จ ากัด        
ราคาทีเ่สนอ 1,682.24 บาท

บริษัท ดับบลิว.พี.เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชัน จ ากัด        
ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,682.24 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสนอราคา   ลงวนัที ่   
 5 มกราคม พ.ศ. 2564

๗ ค่าวสัดุจ้างถ่ายเอกสารการวดัผล
และประเมินผลเพือ่จบการศึกษา  
  ปี 2563 โดยครอบครัว

     1,596.00      1,596.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา  รักราษฎร์           
ราคาทีเ่สนอ 1,596.- บาท

น.ส.รชยา  รักราษฎร์           
ราคาทีต่กลงจ้าง 1,596.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที ่742 
 ลงวนัที ่30 มีนาคม 2564

๘ ค่าวสัดุจ้างท าตรายาง -           
กลุ่มบริหารงานบุคคล

        660.00         660.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Future Tech Express   
ราคาทีเ่สนอ 660.- บาท

ร้าน Future Tech Express   
ราคาทีต่กลงจ้าง 660.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน             
เล่มที ่3 เลขที ่27  ลงวนัที่
 27 มีนาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564    (๑)

๙ ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                  
(เดือน มีนาคม 2564)

   13,120.00    13,120.00 เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย             
ราคาทีเ่สนอ 13,120.- บาท

บจม.ธนาคารกรุงไทย           
ราคาทีต่กลงซ้ือ 13,120.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000103438     
 ลงวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 
2564



แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข
ทะเบียน 018/032/54

   16,500.00    16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีเ่สนอ 16,500 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีต่กลงจ้าง 16,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่9/2563 
ลงวนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 
2564

๒ ซ้ือวสัดุพระบรมฉายาลักษณ์ 
รัชกาลที ่10 ขนาด 1X2 เมตร 
พร้อมกรอบ

   10,000.00    10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรีะพงษ์ พันทะสาร           
ราคาทีเ่สนอ 10,000 บาท

นายธรีะพงษ์ พันทะสาร           
ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2563   
ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2563

๓ ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ โครงการ
จ้างพัฒนาคุณภาพชีวติเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม สพป.กทม.

 129,860.00  129,860.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหา เฟือ่งแก้ว               
ราคาทีเ่สนอ 129,860 บาท

นายสิงหา เฟือ่งแก้ว               
ราคาทีต่กลงจ้าง 129,860 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่1/2564  
 ลงวนัที ่27 เมษายน พ.ศ.
 2564

๔ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 1 กย 6335 กทม.

     8,667.00      8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 8,667 บาท

บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จ ากัด
 ราคาทีต่กลงจ้าง 8,667 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่4/2564  
ลงวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 
2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564     (๑)



แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564     (๑)

๕ ค่าจ้างท าโล่และเกียรติบัตร
โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวงั
 และส่งเสริมสร้างสรรค์วนัลาเลน
ไทน์ฯ

     3,466.80      3,466.80 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ              
ราคาทีเ่สนอ 3,466.80 บาท

ร้านประเสริฐสมใจ              
ราคาทีต่กลงจ้าง 3,466.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ  ลงวนัที ่
29 เมษายน พ.ศ. 2564

๖ ค่าจ้างท าโล่และเกียรติบัตร
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID-19)

     5,007.60      5,007.60 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ              
ราคาทีเ่สนอ 5,007.60 บาท

ร้านประเสริฐสมใจ              
ราคาทีต่กลงจ้าง 5,007.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่22 มีนาคม 
พ.ศ. 2564

๗ ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
และหลังคา สพป.กทม.

   46,000.00    46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม กล่ินมณฑา            
ราคาทีเ่สนอ 46,000 บาท

นายเสริม กล่ินมณฑา           
ราคาทีต่กลงจ้าง 46,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่5/2564  
ลงวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 
2564

๘ จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย สพป.กทม. (เดือน
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 246,000.00  246,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   
ราคาทีเ่สนอ 246,000 บาท

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   
ราคาทีต่กลงจ้าง 246,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจ้าง สัญญา
จ้างเลขที ่1/2564  ลง
วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 
2563



แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564     (๑)

๙ ซ้ือวสัดุหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 
มีนาคม 2564

        690.00         690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 690 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 690 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ   ลงวนัที ่
 1 เมษายน พ.ศ. 2564

๑๐ ซ้ือวสัดุหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 
เมษายน 2564

        510.00         510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 510 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 510 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ   ลงวนัที ่
 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

๑๑ ซ้ือวสัดุโครงการป้องกัน ติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงานเพือ่
ป้องกันการแพร่ระบายของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

   46,347.05    46,347.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 46,347.05 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 46,347.05 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/2564  
ลงวนัที ่18 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2564

๑๒ ซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวชิาการ (Coding for Kids)

     9,997.01      9,997.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 9,997.01 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,997.01 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่19 เมษายน 
พ.ศ. 2564



แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564     (๑)

๑๓ ซ้ือวสัดุโครงการพัฒนา
ความสามารถทางวชิาการระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564

     5,922.45      5,922.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 5,922.45 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,922.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง  ลงวนัที ่19 เมษายน
 พ.ศ. 2564

๑๔ ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                  
(เดือน เมษายน 2564)

     4,200.00      4,200.00 เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย            
ราคาทีเ่สนอ 4,200.- บาท

บจม.ธนาคารกรุงไทย            
ราคาทีซ้ื่อ 4,200.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000103469     
ลงวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 
2564

๑๕ ซ้ือวสัดุส านักงาน (พานพุม่เงิน 
พานพุม่ทอง) - กลุ่มอ านวยการ 
(ส ารองจ่าย)

     1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธงวนัชาติ  ราคาทีเ่สนอ 
1,500.- บาท

ร้าน ธงวนัชาติ  ราคาทีต่กลงซ้ือ 
1,500.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน  ลงวนัที ่23
 เมษายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวสัดุหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 

พฤษภาคม 2564
        540.00         540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   

ราคาทีเ่สนอ 540 บาท
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 540 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ   ลงวนัที ่
 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564

๒ ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                  
(เดือน พฤษภาคม 2564)

     5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย           
ราคาทีเ่สนอ 5,000.- บาท

บจม.ธนาคารกรุงไทย           
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,000.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000103499     
ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564     (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กย 
6335 กทม.

   24,671.00    24,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) จ ากัด                 
       ราคาทีเ่สนอ 24,671 บาท

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) จ ากัด                 
       ราคาทีต่กลงจ้าง 24,671 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่5/2563  
ลงวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 
2563

๒ จ้างเหมาบริการล้าง
เคร่ืองปรับอากาศ สพป.กทม.

   37,800.00    37,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีเ่สนอ 37,800 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีต่กลงจ้าง 37,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่3/2564  
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม พ.ศ.
 2564

๓ จ้างเหมาบริการซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 เคร่ือง

   35,200.00    35,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีเ่สนอ 35,200 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีต่กลงจ้าง 35,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่4/2564  
ลงวนัที ่6 กรกฎาคม พ.ศ.
 2564

๔ จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร กลุ่มการเงินฯ

     9,095.00      9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด               
ราคาทีเ่สนอ 9,095 บาท

บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด               
ราคาทีต่กลงจ้าง 9,095 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่2/2564  
ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564     (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564     (1)

๕ ซ้ือวสัดุหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2564

        630.00         630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 630 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 630 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ   ลงวนัที ่
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

๖ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 686,780.00  686,780.00 e-bidding ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บ้านโป่ง เพ้นท์ส
  ราคาทีเ่สนอ 686,780 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บ้านโป่ง เพ้นท์ส
  ราคาทีต่กลงจ้าง 686,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที ่2/2564 
ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564

๗ ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                  
(เดือน มิถุนายน 2564)

     4,100.00      4,100.00 เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย              
ราคาทีเ่สนอ 4,100.- บาท

บจม.ธนาคารกรุงไทย              
ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,100.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F1000000103790   
ลงวนัที ่31 มิถุนายน พ.ศ.
 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)    61,749.70    61,749.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .

 ราคาทีเ่สนอ 61,749.70 บาท
บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 61,749.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2564  
ลงวนัที ่16 มิถุนายน พ.ศ.
 2564

๒ ค่าจ้างเหมาท าโล่และกรอบเกียรติ
บัตรโครงการด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT)

     8,962.00      8,962.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป การช่าง                   
ราคาทีเ่สนอ 8,962 บาท

ร้าน ป การช่าง                    
ราคาทีต่กลงจ้าง 8,962 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่7/2564  
ลงวนัที ่30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564

๓ ค่าจ้างเหมาท าโล่และกรอบเกียรติ
บัตรโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปี 2563

     9,575.00      9,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป การช่าง                    
ราคาทีเ่สนอ 9,575 บาท

ร้าน ป การช่าง                   
ราคาทีต่กลงจ้าง 9,575 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่8/2564  
ลงวนัที ่30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565

๔ ซ้ือวสัดุหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2564

        600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 600 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ   ลงวนัที ่
 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2564     (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2564     (1)

๕ ค่าจ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตร
โครงการความสามารถด้านการ
อ่านของนักเรียนชั้น ป.1 ปี
การศึกษา 2563

     8,160.00      8,160.00 เฉพาะเจาะจง ก๊อบปีแ้คท                        
ราคาทีเ่สนอ 8,160 บาท

ก๊อบปีแ้คท                        
ราคาทีต่กลงจ้าง 8,160 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่5/2564  
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม พ.ศ.
 2564

๖ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข
ทะเบียน สพป.กทม. 
018/007/54

     5,500.00      5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีเ่สนอ 5,500 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีต่กลงจ้าง 5,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่26/2563 
 ลงวนัที ่10 สิงหาคม พ.ศ.
 2563

๗ จ้างเหมาท าโล่เกียรติยศและกรอบ
รูปโครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)     
  ปี 2563

   20,895.00    20,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป การช่าง                   
ราคาทีเ่สนอ 20,895 บาท

ร้าน ป การช่าง                   
ราคาทีต่กลงจ้าง 20,895 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่6/2564  
ลงวนัที ่30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564

๘ ซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์และการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจรรมที ่1

     9,998.08      9,998.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 9,998.08 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,998.08 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6/2564  
ลงวนัที ่20 มิถุนายน พ.ศ.
 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2564     (1)

๙ ซ้ือวสัดุโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
 สพป.กทม.

   14,990.70    14,990.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 14,990.70 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 14,990.70 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2564  
ลงวนัที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 
2564

๑๐ ซ้ือวสัดุโครงการรณรงค์การป้องกัน
 ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานเพือ่ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID-19)

     9,951.00      9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 9,951 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,951 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2564  
ลงวนัที ่18 มิถุนายน พ.ศ.
 2564

๑๑ ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                
(เดือน กรกฎาคม 2564)

     2,850.00      2,850.00 เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย           
ราคาทีเ่สนอ 2,850.- บาท

บจม.ธนาคารกรุงไทย           
ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,850.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000103582     
ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564

๑๒ ค่าวสัดุจ้างท ารูปภาพพร้อมกรอบ
รูป ผอ.เขตฯ - กลุ่มอ านวยการ 
(ส ารองจ่าย)

        500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะพลโฟโต้                 
ราคาทีเ่สนอ 500.- บาท

ร้านวรีะพลโฟโต้                 
ราคาทีต่กลงจ้าง 500.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน ลงวนัที ่17
 มิถุนายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2564     (1)

๑๓ ซ้ือวสัดุดินและเมล็ดพันธผั์ก     
เพือ่น ามาปลูกในส านักงานฯ -     
 กลุ่มอ านวยการ (ส ารองจ่าย)

        840.00         840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเล็ก-ดา ตลาดไท            
ราคาทีเ่สนอ 840.- บาท

ร้านเล็ก-ดา ตลาดไท            
ราคาทีต่กลงซ้ือ 840.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน ลงวนัที ่5 
สิงหาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑ จ้างเหมาบริการเปล่ียนยางรถยนต์

 หมายเลขทะเบียน ฮอ 3531 
กทม.

   11,970.00    11,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีเ่สนอ
 11,970 บาท

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาทีต่ก
ลงจ้าง 11,970 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่7/2563  
ลงวนัที ่24 มิถุนายน พ.ศ.
 2563

๒ ค่าวสัดุจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 
(เปล่ียนแบตเตอร่ี)           
หมายเลขทะเบียน สฮ 2869 กทม.

     3,638.00      3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จก. 
ราคาทีเ่สนอ 3,638 บาท

บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จก. 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,638 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่9 กันยายน 
พ.ศ. 2564

๓ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 
3843 กทม.

   28,301.50    28,301.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จก. 
ราคาทีเ่สนอ 28,301.50 บาท

บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จก. 
ราคาทีต่กลงจ้าง 28,301.50 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้าง 8/2564  ลง
วนัที ่2 กันยายน พ.ศ. 
2564

๔ ค่าวสัดุจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 
(เปล่ียนแบตเตอร่ี)           
หมายเลขทะเบียน ฮม 3863 
กทม.

     3,638.00      3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จก. 
ราคาทีเ่สนอ 3,638 บาท

บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จก. 
ราคาทีต่กลงจ้าง 3,638 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่9 กันยายน 
พ.ศ. 2564

๕ จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน สฮ 
2869 กทม.

   43,078.20    43,078.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จก. 
ราคาทีเ่สนอ 43,078.20 บาท

บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จก. 
ราคาทีต่กลงจ้าง 43,078.20 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่6/2564  
ลงวนัที ่1 กันยายน พ.ศ. 
2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๖ ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)    24,524.40    24,524.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ 
จก. ราคาทีเ่สนอ 24,524.40 
บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ 
จก. ราคาทีต่กลงซ้ือ 24,524.40
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่15/2564 
 ลงวนัที ่23 สิงหาคม พ.ศ.
 2564

๗ ค่าจ้างเหมาติดต้ังพัดลมเพดาน 
จ านวน 4 ตัว (กลุ่มการเงินฯ และ
บุคคล)

     8,500.00      8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุรัสกร หมวดสันเทียะ     
ราคาทีเ่สนอ 8,500 บาท

นายบุรัสกร หมวดสันเทียะ     
ราคาทีต่กลงจ้าง 8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่6 กันยายน 
พ.ศ. 2564

๘ ค่าจ้างเหมาท ากรอบเกียรติบัตร
พร้อมใบเกียรติบัตรโครงการ BKKP
 Innovative Digtal Learning สู่
คลังส่ือออนไลน์ สพป.กทม.

   21,524.80    21,524.80 เฉพาะเจาะจง ก๊อบปี ้แคท   ราคาทีเ่สนอ 
21,524.80 บาท

ก๊อบปี ้แคท   ราคาทีต่กลงจ้าง 
21,524.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่3/2564  
ลงวนัที ่30 สิงหาคม พ.ศ.
 2564

๙ ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)    21,462.06    21,462.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 21,462.06 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 21,462.06 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2564 
 ลงวนัที ่10 สิงหาคม พ.ศ.
 2564

๑๐ ซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
การเป็นครูมืออาชีพ

   11,042.40    11,042.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 11,042.40 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 11,042.40 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่13/2564 
ลงวนัที ่30 สิงหาคม พ.ศ.
 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๑๑ ซ้ือวสัดุโครงการกิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด

     4,990.48      4,990.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 4,990.48 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,990.48 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564

๑๒ ซ้ือวสัดุโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา(โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

   36,399.80    36,399.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 36,399.80 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 36,399.80 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2564 
 ลงวนัที ่24 สิงหาคม พ.ศ.
 2564

๑๓ ซ้ือวสัดุโครงการเด็กไทยวถิีใหม่
อ่านคล่อง เขียนได้ ลายมือสวย ป.1

     3,199.30      3,199.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 3,199.30 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,199.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564

๑๔ ซ้ือวสัดุโครงการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)

   14,994.98    14,994.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 14,994.98 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 14,994.98 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่12/2564 
 ลงวนัที ่24 สิงหาคม พ.ศ.
 2564

๑๕ จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย สพป.กทม. (เดือน
เมษายน - สิงหาคม 2564)

 205,000.00  205,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   
ราคาทีเ่สนอ 205,000 บาท

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   
ราคาทีต่กลงจ้าง 205,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจ้าง สัญญา
จ้างเลขที ่2/2564  ลง
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 
2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๑๖ ซ้ือวสัดุโครงการด าเนินงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)      ถุงห่วงใยสู้ภัย
โควิด-19 เด็กปฐมวัย และ
ประถมศึกษา

 200,000.00  200,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พชร ซัพพลาย 
1977                             
ราคาทีเ่สนอ 200,000 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พชร ซัพพลาย 
1977                             
ราคาทีต่กลงซ้ือ 200,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่16/2564 
 ลงวนัที ่8 กันยายน พ.ศ. 
2564

๑๗ ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานของ สพป.
กทม. จ านวน 12 รายการ

 249,870.00  249,870.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พชร ซัพพลาย 
1977                             
ราคาทีเ่สนอ 249,870 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พชร ซัพพลาย 
1977                             
ราคาทีต่กลงซ้ือ 249,870 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2564  
ลงวนัที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 
2564

๑๘ จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย สพป.กทม. (เดือน
กันยายน 2564)

   41,000.00    41,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   
ราคาทีเ่สนอ 41,000 บาท

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   
ราคาทีต่กลงจ้าง 41,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจ้าง สัญญา
จ้างเลขที ่2/2564  ลง
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 
2564

๑๙ ซ้ือวสัดุโครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตร์น้อยระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปี 2564

     5,355.35      5,355.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 5,355.35 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,355.35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2564 
 ลงวนัที ่6 กันยายน พ.ศ. 
2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๒๐ ซ้ือวสัดุโครงการขับเคล่ือนการ
จัดการเรียนรู้วทิยาการค านวณ
และการออกแบบเทคโนโลยี

     9,995.94      9,995.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 9,995.94 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 9,995.94 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่18/2564 
 ลงวนัที ่8 กันยายน พ.ศ. 
2564

๒๑ จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 3 สพป.กทม.

   16,478.00    16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอร์จริช จ ากัด           
ราคาทีเ่สนอ 16,478 บาท

บริษัท จอร์จริช จ ากัด            
ราคาทีต่กลงซ้ือ 16,478 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่25/2564 
 ลงวนัที ่27 กันยายน พ.ศ.
 2564

๒๒ ซ้ือวสัดุโครงการเฝ้าระวงั ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของ สพป.กทม.

 100,000.00  100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอน็พเีค เอน็เตอร์ไพร์สเทรดด้ิง 
จก. ราคาทีเ่สนอ 100,000 บาท

บ. เอน็พเีค เอน็เตอร์ไพร์สเทรดด้ิง 
จก. ราคาทีต่กลงซ้ือ 100,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2564 
 ลงวนัที ่16 กันยายน พ.ศ.
 2564

๒๓ ค่าจ้างเหมาท าโล่โครงการผู้
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
2564

   49,500.00    49,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป การช่าง                   
ราคาทีเ่สนอ 49,500 บาท

ร้าน ป การช่าง                   
ราคาทีต่กลงจ้าง 49,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่6/2564  
ลงวนัที ่7 กันยายน พ.ศ. 
2564

๒๔ ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
 จ านวน 2 เคร่ือง                  
(สพป.กทม. 018/003/54)      
(สพป.กทม. 018/004/54)

   19,200.00    19,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีเ่สนอ 19,200 บาท

นายภพพล ไกยสิทธิ์             
ราคาทีต่กลงจ้าง 19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่20/2564 
 ลงวนัที ่7 กันยายน พ.ศ. 
2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๒๕ ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ 
เลขทะเบียน 1 กย 6335 กทม.

     8,731.20      8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จ ากัด
 ราคาทีเ่สนอ 8,731.20 บาท

บริษัท ป.ป้อม เซอร์วสิ ยนต์ จ ากัด
 ราคาทีต่กลงจ้าง 8,731.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่22/2564 
 ลงวนัที ่8 กันยายน พ.ศ. 
2564

๒๖ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง 
(สพป.กทม. 001/011/61-2, 
สพป.กทม. 011/089/53-1,    
 สพท.กทม.1 011/078/53-1)

     4,782.90      4,782.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
  ราคาทีเ่สนอ 4,782.90 บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ จก .
  ราคาทีต่กลงจา้ง 4,782.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่15 กันยายน 
พ.ศ. 2564

๒๗ ค่าวสัดุจ้างท าหนังสือนิทาน
โครงการการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน 
(RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563

   13,572.00    13,572.00 เฉพาะเจาะจง ก๊อบปี ้แคท                       
ราคาทีเ่สนอ 13,572 บาท

ก๊อบปี ้แคท                       
ราคาทีต่กลงจ้าง 13,572 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่10/2564
 ลงวนัที ่3 กันยายน พ.ศ. 
2564

๒๘ ค่าวสัดุจ้างพิมพ์เอกสารโครงการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์และ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสู่
ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
กิจกรรมที ่3

   30,590.00    30,590.00 เฉพาะเจาะจง ก๊อบปี ้แคท                       
ราคาทีเ่สนอ 30,590 บาท

ก๊อบปี ้แคท                       
ราคาทีต่กลงจ้าง 30,590 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่18/2564 
 ลงวนัที ่8 กันยายน พ.ศ. 
2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๒๙ ค่าจ้างเหมาพิมพ์แบบฝึกโครงการ
เด็กไทยวถิีใหม่ อ่านคล่อง เขียนได้
 ลายมือสวย ชั้น ป.1

   71,797.00    71,797.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โรงพิมพ์
อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)    
 ราคาทีเ่สนอ 71,797 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โรงพิมพ์
อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)    
 ราคาทีต่กลงจ้าง 71,797 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่3/2564  
ลงวนัที ่6 กันยายน พ.ศ. 
2564

๓๐ ซ้ือวสัดุจ้างท าตรายาง ชื่อรองผู้
อ ายวยการ สพป.กทม.

     1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง ก๊อบปี ้แคท                      
ราคาทีเ่สนอ 1,800 บาท

ก๊อบปี ้แคท                      
ราคาทีต่กลงจ้าง 1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่51/2564 
 ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2564

๓๑ ค่าจ้างเหมาท าโล่โครงการโมเดล
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่
ประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่าง
ได้ ปีการศึกษา 2564

     5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป การช่าง                    
ราคาทีเ่สนอ 5,000 บาท

ร้าน ป การช่าง                    
ราคาทีต่กลงจ้าง 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่7/2564  
ลงวนัที ่10 กันยายน พ.ศ.
 2564

๓๒ ซ้ือวสัดุชุดไส้กรองน้ า สพป.กทม.      7,918.00      7,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีเ่สนอ 7,918 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ จก.
 ราคาทีต่กลงซ้ือ 7,918 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่32/2564 
 ลงวนัที ่27 กันยายน พ.ศ.
 2564

๓๓ ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)  180,241.50  180,241.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ 
จก.  ราคาทีเ่สอน 180,241.50
 บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ 
จก.  ราคาทีต่กลงซ้ือ 
180,241.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่27/2564 
ลงวนัที ่28 กันยายน พ.ศ.
 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๓๔ ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)  103,036.42  103,036.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ 
จก.  ราคาทีเ่สนอ 103,036.42
 บาท

บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วสิ 
จก.  ราคาทีต่กลงซ้ือ 
103,036.42 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่42/2564 
ลงวนัที ่23 กันยายน พ.ศ.
 2565

๓๕ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าห้องประชุมพลูศรี(กลุ่ม
ส่งเสริมฯ)

   33,600.00    33,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม กล่ินมณฑา           
ราคาทีเ่สนอ 33,600 บาท

นายเสริม กล่ินมณฑา           
ราคาทีต่กลงจ้าง 33,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่9/2564  
 ลงวนัที ่29 กันยายน พ.ศ.
 2564

๓๖ ค่าจ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง รถยนต์
ราชการหมายเลข ฮอ 3531 กทม.

     2,240.80      2,240.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บริตจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) ราคาทีเ่สนอ 
2,240.80 บาท

บริษัท บริตจสโตน เอ.ซี.ที 
(ประเทศไทย) ราคาทีต่กลงจ้าง 
2,240.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่23 กันยายน 
พ.ศ. 2564

๓๗ ซ้ือวสัดุโครงการช่วยเหลือเยียวยา
นักเรียนทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

 150,000.00  150,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พชรซัพพลาย 
1977  ราคาทีเ่สนอ 150,000 
บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พชรซัพพลาย 
1977  ราคาทีต่กลงซ้ือ 
150,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่34/2564 
 ลงวนัที ่23 กันยายน พ.ศ.
 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๓๘ ซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   19,996.16    19,996.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 19,996.16 
บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 
19,996.16 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่23/2564 
 ลงวนัที ่8 กันยายน พ.ศ. 
2564

๓๙ ซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันทางวชิาการระดับนานาชาติ
 ปี 2564

   19,971.55    19,971.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 19,971.55 
บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 
19,971.55 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่31/2564 
 ลงวนัที ่28 กันยายน พ.ศ.
 2564

๔๐ ซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์และการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ กิจกรรมที ่3

     1,348.20      1,348.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 1,348.20 
บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,348.20
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง ลงวนัที ่24 กันยายน 
พ.ศ. 2564

๔๑ ซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์และการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ กิจกรรมที ่4

   36,388.56    36,388.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 36,388.56 
บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 
36,388.56 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่21/2564 
 ลงวนัที ่14 กันยายน พ.ศ.
 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๔๒ ซ้ือวสัดุส านักงาน (ประจ าแต่ละ
กลุ่ม) สพป.กทม.

 114,816.35  114,816.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 114,816.35
 บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 
114,816.35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่30/2564 
 ลงวนัที ่27 กันยายน พ.ศ.
 2564

๔๓ ซ้ือวสัดุส านักงาน (วสัดุคงคลัง)    80,538.90    80,538.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 80,538.90 
บาท

บริษัท ซีพีที อินเตอร์ โฮลด้ิงส์ 
จ ากัด ราคาทีต่กลงซ้ือ 
80,538.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่29/2564 
 ลงวนัที ่27 กันยายน พ.ศ.
 2564

๔๔ ซ้ือวสัดุหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 
สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2564

     1,260.00      1,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 1,260 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   
ราคาทีเ่สนอ 1,260 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบตรวจรับพัสดุ   ลงวนัที ่
 30 กันยายน พ.ศ. 2564

๔๕ จ้างท าคู่มือโครงการส่งเสริมการท า
วจิัยเชิงพืน้ทีเ่พือ่การจัดท า
นโยบายการจัดการเรียนรู้วถิีใหม่

   30,000.00    30,000.00 เฉพาะเจาะจง ก๊อปปีแ้คท ราคาทีเ่สนอ 30,000
 บาท

ก๊อปปีแ้คท ราคาทีต่กลงจ้าง 
30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่33/2564 
 ลงวนัที ่9 กันยายน พ.ศ. 
2564

๔๖ ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม.

 296,400.00  296,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเคเอ็ม กรีน กรุ๊ป จ ากัด 
ราคาทีเ่สนอ 296,400 บาท

บริษัท พีเคเอ็ม กรีน กรุ๊ป จ ากัด 
ราคาทีต่กลงจ้าง 296,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

สัญญาจ้างท าเลขที ่
4/2564 ลงวนัที ่27 
กันยายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๔๗ ซ้ือวสัดุใช้ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 
สพป.กทม.

     8,915.26      8,915.26 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ฟีเนส ฟลาว
เวอร์ส แมนนู แฟ๊คเจอร์เรอร์  
ราคาทีเ่สนอ 8,915.26 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ฟีเนส ฟลาว
เวอร์ส แมนนู แฟ๊คเจอร์เรอร์     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,915.26 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่36/2564 
 ลงวนัที ่28 กันยายน พ.ศ.
 2564

๔๘ จ้างเหมารถโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมเขตสุจริตฯ     
 จ.ชัยนาท

   22,000.00    22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จก.
 ราคาทีเ่สนอ 22,000 บาท

บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จก.
 ราคาทีต่กลงจ้าง 22,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังจ้างเลขที ่35/2564
 ลงวนัที ่29 กันยายน พ.ศ.
 2564

๔๙ ซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงทีม่ีการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019

 430,000.00  430,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ 
นานาภัณฑ์                        
ราคาทีเ่สนอ 430,000 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ 
นานาภัณฑ์                        
ราคาทีต่กลงจ้าง 430,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่37/2564 
 ลงวนัที ่30 กันยายน พ.ศ.
 2564

๕๐ ค่าวสัดุจ้างถ่ายเอกสารคู่มือ
ประเมิน ITA ออนไลน์ 2021 - 
กลุ่มนิเทศฯ (ส ารองจ่าย)

     2,640.00      2,640.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รชยา รักราษฎร์            
ราคาทีเ่สนอ 2,640.- บาท

น.ส.รชยา รักราษฎร์            
ราคาทีต่กลงจ้าง 2,640.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที ่744



แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564     (1)

๕๑ ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง                   
(เดือนสิงหาคม 2564)

     1,460.00      1,460.00 เฉพาะเจาะจง บจม.ธนาคารกรุงไทย            
ราคาทีเ่สนอ 1,460.- บาท

บจม.ธนาคารกรุงไทย            
ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,460.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบแจ้งหนี้เลขที ่
F000000103617     
 ลงวนัที ่31 สิงหาคม พ.ศ.
 2564

๕๒ ซ้ือวสัดุโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า ปี 2564

        400.00         400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน CENTER ONE SHOPPING 
PLAZA                            
ราคาทีเ่สนอ 400.- บาท

ร้าน CENTER ONE SHOPPING 
PLAZA                            
ราคาทีต่กลงจ้าง 400.- บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที ่348 
เลขที ่7009   ลงวนัที ่6 
กันยายน พ.ศ. 2564




