
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเวปไซต์  อ านวยกร 36,000.00              36,000.00        เฉพาะเจาะจง ไอซีทีดอทเน็ต  ไอซีทีดอทเน็ต เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 1/2562 ลว.1 ต.ค.62

2 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต  อ านวยกร 32,100.00              32,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคมจ ากัด
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม

จ ากัด
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 2/62  ลว.1 ต.ค.62

3
ค่าเผยแพร่ประชาสัมพ์ 
หนังสือพิมพ์เสียงสวรรค์

12,000.00              12,000.00        เฉพาะเจาะจง เสียงสวรรค์ โดยนายศักดา อยู่เกษม
 เสียงสวรรค์ โดยนายศักดา

 อยู่เกษม
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 3/62 ลว.1 ต.ค.62

4
ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง 
เคเบ้ิลทีวี

24,000.00              24,000.00        เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล  อุสาหกิจ  นายชัชวาล  อุสาหกิจ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 4/62  ลว.1 ต.ค.62

5 ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน 7,620.00               7,620.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทวีป  ร้านศรีทวีป
เป็นผู้รับจ้างรายเดิม 
และราคาท่ีจ้างเหมา

วงเงินเดิม
5/63  ลว.1 ต.ค.62

6

ค่าพวงมาลา พระบรมสาทิสลักษ
ฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว 
และ ค่าจ้างท าพวงมาลา วันคล้าย
วันสวรรณคตพระปรมิณทร มหา
ภูมิพลฯ

1,500.00               1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต ปัจจัย  นายธนกฤต ปัจจัย
เป็นผู้รับจ้างรายเดิม 
และราคาท่ีจ้างเหมา

วงเงินเดิม
6/63  ลว.1 ต.ค.62

7 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 15,000.00              15,000.00        เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 4,000.00               4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิมพ์ ร้านธิติมาการพิมพ์ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 7/2563 ลว 29 พ.ย.62

2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลง 23,380.00              23,380.00        เฉพาะเจาะจง สหกร์การเกษตรเมืองตราด ากัด สหกร์การเกษตรเมืองตราด ากัด เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 8/2563 ลว 29 พ.ย.62

3
จ้างเหมา ถ่ายเอกสารระเบียบ
วาระการประชุม

1,500.00               1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัดมหาชนบริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัดมหาชน
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง

9/2563 ลว 30พ.ย.62

4
จ้างเหมา ท าป้ายสต๊ิกเกอร์ฟิว
เจอร์บอร์ด

350.00                  350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิมพ์ ร้านธิติมาการพิมพ์
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง

10/63 ลว. 18 ธ.ค.63

5
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน 1838

4,260.00               4,260.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอาคเนย์ เซอร์วิส ร้านอาคเนย์ เซอร์วิส
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง

11/63 ลว. 18 ธ.ค.63

6
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 
9468

1,598.05               
1,598.05         เฉพาะเจาะจง

ร้านอาคเนย์ เซอร์วิส
ร้านอาคเนย์ เซอร์วิส

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง
12/63 ลว. 18 ธ.ค.63

7
จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุม

1,500.00               
1,500.00         เฉพาะเจาะจง

บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัดมหาชน
บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัดมหาชน

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง
13/63 ลว. 18 ธ.ค.63

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถศึกษาตราด

วันท่ี 30   เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน   2562



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจ้างเหมา เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง กข94687

4,026.16               4,026.16         เฉพาะเจาะจง
บริษัทโตโยต้าตราด ผู้แทนจ าหน่ายโตโยต้า

จ ากัด
 บริษัทโตโยต้าตราด ผู้แทน

จ าหน่ายโตโยต้าจ ากัด
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง

14 /63 ลว.18 ธ.ค.62

2 วัสดุส านักงาน 6,375.00               6,375.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

มหาชน
 บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัดมหาชน
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 15/63 ลว.18 ธ.ค..62

3 วัสดุส านักงาน 5,850.00               5,850.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

มหาชน
 บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัดมหาชน
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 15/63 ลว.18 ธ.ค..62

4 วัสดุส านักงาน 5,850.00               5,850.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

มหาชน
 บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัดมหาชน
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 16/63 ลว19 ธ.ค.62

5 วัสดุส านักงาน 7,191.00               7,191.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

มหาชน
 บริษัทซี.เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัดมหาชน
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 17/63 ลว.28 ธ.ค.62

วันท่ี 31  เดือน    ธันวาคม   พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม   2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาตราด



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจ้างเหมา จัดท าพวงมาลา 
พานพุ่ม

1,500.00               1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดอกมะลิ  ร้านดอกมะลิ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 18/63 ลว.18 พย.62

2 จ้างถ่ายเอกสารโครงการศิลปะหัตถกรรม 4,677.00               4,677.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 24/63 ลว.12 ธค.62

3 ค่าวัสดุโครงการศิลปะหัตถกรรม 40,108.00              40,108.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 27/63 ลว.16 ธค.62

4 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 500.00                  500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิมพ์  ร้านธิติมาการพิมพ์ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 1/63 ลว.18 พย.62

5 วัสดุส านักงาน 1,600.00               1,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 19/63 ลว.8 ม.ค.63

6 จ้างถ่ายเอกสาร 1,466.00               1,466.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 19/63 ลว.8 ม.ค.64

7 จ้างถ่ายเอกสาร 990.00                  990.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 19/63 ลว.8 ม.ค.65

8 วัสดุส านักงาน 900.00                  900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 19/63 ลว.8 ม.ค.63

9 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 1,460.00               1,460.00         เฉพาะเจาะจง อาคเนย์เซอร์วิส  อาคเนย์เซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 21/63 ลว.12 ม.ค.63

10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 1,920.00               1,920.00         เฉพาะเจาะจง อาคเนย์เซอร์วิส  อาคเนย์เซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 22/63 ลว.14 ม.ค.63

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31  เดือน    มกราคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

11 วัสดุส านักงาน 18,800.00              18,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 25/63 ลว.15 ม.ค.63

12 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 1,762.00               1,762.00         เฉพาะเจาะจง สหกร์การเกษตรเมืองตราด  สหกร์การเกษตรเมืองตราด เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 34/63 ลว.27 ม.ค.63



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างถ่ายเอกสาร 2,040.00               2,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 34/63 ลว.27 ม.ค.63

2 ค่าวัสดุส านักงาน 10,625.00              10,625.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 37/63 ลว.6 ก.พ.63

3 น้ ามันเช้ือเพลิง 11,000.00              11,000.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
 สหกรณ์การเกษตรเมือง

ตราด
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 40/63 ลว.20 มค.63

4 จ้างท าพานพุ่ม 500.00                  500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านดอกมะลิ  ร้านดอกมะลิ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 36/63 ลว.8 มค.63

5 จ้างท าป้ายไวนิล 230.00                  230.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิมพื  ร้านธิติมาการพิมพื เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 35/63 ลว. 7 มค .63

6 จ้างท าป้ายไวนิล 230.00                  230.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิมพื  ร้านธิติมาการพิมพื เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 29/63 ลว. 17 ธค.62

7 จ้างถ่ายเอกสาร 204.00                  204.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 38/63 ลว. 16 มค.63

8 จ้างถ่ายเอกสาร 4,000.00               4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 4/63 ลว. 1 ธค.62

9 จ้างถ่ายเอกสาร 2,500.00               2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 31/63 ลว. 20 ธค.62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 29  เดือน    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 23,180.00              23,180.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
 สหกรณ์การเกษตรเมือง

ตราด
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 2/63 ลว.28 ตค.62

2 จ้างถ่ายเอกสาร 2,260.00               2,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 4/63 ลว 28 ตค.62

3 จ้างท าตรายาง 220.00                  220.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 27/63 ลว.16 ธค.62

4 ค่าวัสดุส านักงาน 39,000.00              39,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 24/63 ลว.12 ธค.62

5 ค่าวัสดุส านักงาน 8,001.00               8,001.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 3/63 ลว.28 ตค.62

6 ค่าวัสดุส านักงาน 12,600.00              12,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 44/63 ลว.5 มี.ค.63

7 ค่าวัสดุส านักงาน 9,900.00               9,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 38/63 ลว.17 ก.พ.63

8 ค่าวัสดุส านักงาน 22,000.00              22,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 45/63 ลว.10 มี.ค.63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31  เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างท าพานพุ่ม                1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกมะลิ  ร้านดอกมะลิ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 52/63 ลว.30 มี.ค.63

2 จ้างท าป้ายช่ือ สต๊ิกเกอร์                   250.00             250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิมพ์  ร้านธิติมาการพิมพ์ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 59/63 ลว.1 เม.ย.63

3 จ้างถ่ายเอกสารประเมินผลสัมฤทธ์ิ                   364.00             364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 53/63 ลว.30 มี.ค.63

4 จ้างท าตรายาง                   800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 53.1/63 ลว.30 มี.ค.63

5
ถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

               3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 59.1/63 ลว.1 เม.ย.63

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 30  เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุ น้ ามันเช้ือเพลิง               10,720.00         10,720.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด
สหกรณ์การเกษตรจังหวัด
ตราด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 68/1 พ.ค.63

2 จ้างท าป้ายไวนิล O-Net                3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิมพ์ ร้านธิติมาการพิมพ์ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 62/13 เม.ย.63

3 ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง                2,100.00          2,100.00 เฉพาะเจาะจง อาทิตย์แอร์ฟิมล์ อาทิตย์แอร์ฟิมล์ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 67/1 พ.ค.63

4 จ้างถ่ายเอสาร                   800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 69/5 พ.ค.63

5 ค่าวัสดุ
               1,870.00 

         1,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 70/ 3 เมย.63

วันท่ี 31  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุ                9,144.00          9,144.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 68/1 พ.ค.63

2 ค่าวัสดุ                8,350.00          8,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 62/13 เม.ย.63

3 ค่าวัสดุ               35,117.40         35,117.40 เฉพาะเจาะจง ร้านตราดวัสดุ ร้านตราดวัสดุ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 67/1 พ.ค.63

4 ค่าวัสดุ                7,570.00          7,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 69/5 พ.ค.63

5 ค่าวัสดุ(ธงม่วง)
               1,080.00 

         1,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 70/ 3 เมย.63

6 ค่าวัสดุ(ตรายาง)                   400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 71/5 พ.ค.63

7 ค่าวัสดุ
              25,582.65 

        25,582.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 72/ 29เมย.63

8 จ้างจัดท า ท าเนียบผู้บริหาร                1,770.00          7,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิม์ ร้านธิติมาการพิม์ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 73/5 พ.ค.63

9 ค่าวัสดุ(ผ้า)               11,128.00         25,582.65 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิริ ร้านพงษ์ศิริ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 74/พ.ค.63

10 ค่าบ ารุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง                2,340.00          2,340.00 เฉพาะเจาะจง อาคเนย์เซอร์วิส อาคเนย์เซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 75/18พ.ค.63

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด

วันท่ี 31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

11 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล                   510.00             510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิม์ ร้านธิติมาการพิม์ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 76/ 18มิ.ย.63

12 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 280.00                  280.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธิติมาการพิมพ์  ร้านธิติมาการพิมพ์ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 77/18มิ.ย.63

13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 225.00                  225.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 78/ 18มิ.ย63

14 จ้างถ่ายเอกสาร 467.00                  467.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 79/18มิ.ย.63

15 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 5,410.00               5,410.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด
 บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน

เนอร่ีจ ากัด.
เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 80/ 18มิ.ย.63

16 ค่าวัสดุ                8,988.00          8,988.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตราดวัสดุ ร้านตราดวัสดุ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 81/19 มิ.ย.63

17 ค่าวัสดุ                9,284.00          9,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 82/19 มิ.ย.63

18 ค่าวัสดุ                7,860.00          7,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตราดวัสดุ ร้านตราดวัสดุ เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 83/19 มิ.ย.63

19 ค่าวัสดุ                6,700.00          6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 84/19 มิ.ย.63

20 ค่าวัสดุ               24,080.00         24,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีจ ากัด.
บริษัท .เอ็น.ตราด สเตช่ัน
เนอร่ีจ ากัด.

เป็นผู้ให้บริการโดยตรง 85/19 มิ.ย.63


