
แบบ สขร. 1

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 2-พ.ย.-63

ราคา 300 บาท ราคา 300 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าช่องเดินสายไฟพร้อมชุดปล๊ักไฟ 4,200.00     4,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 2-พ.ย.-63

ราคา 4,200 บาท ราคา 4,200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,300.00     2,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 2-พ.ย.-63

ราคา 2,300 บาท ราคา 2,300 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างท าป้ายมอบทุน 500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ดีไซน์ ร้านออโต้ดีไซน์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 3 พ.ย.64

ราคา 500 บาท ราคา 500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเข้าเล่มเอกสาร 600.00       600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยก๊อปปี้ ร้านสุโขทัยก๊อปปี้ เสนอราคาตามข้อก าหนด 3 พ.ย.64

ราคา 600 บาท ราคา 600 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างท าตรายาง 450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยตรายาง ร้านสุโขทัยตรายาง เสนอราคาตามข้อก าหนด 3 พ.ย.64

ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าตรายาง 190.00       190.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยตรายาง ร้านสุโขทัยตรายาง เสนอราคาตามข้อก าหนด 3 พ.ย.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสโุขทัย

วนัที่ 30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ราคา 190 บาท ราคา 190 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างท าป้ายไวนิล 400.00       400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมีภูมิโฆษณา ร้านมีภูมิโฆษณา เสนอราคาตามข้อก าหนด 3 พ.ย.64

ราคา 400 บาท ราคา 400 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างถ่ายเอกสาร 866.25       866.25       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พ1ี ร้านก๊อปปี้พ1ี เสนอราคาตามข้อก าหนด 3 พ.ย.64

ราคา 866.25 บาท ราคา 866.25 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าตรายาง 2,600.00     2,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยตรายาง ร้านสุโขทัยตรายาง เสนอราคาตามข้อก าหนด 24 พ.ย.64

ราคา 2,600 บาท ราคา 2,600 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นข 3967 สท 5,390.13     5,390.13     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสุโขทัย บริษัท โตโยต้าสุโขทัย เสนอราคาตามข้อก าหนด 1/2564

ราคา 5,390.13 บาท ราคา 5,390.13 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 4-พ.ย.-63

12 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 8,500.00     8,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วการไฟฟ้า ร้านแก้วการไฟฟ้า เสนอราคาตามข้อก าหนด 2/2564

ราคา 8,500 บาท ราคา 8,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 4-พ.ย.-63

13 จ้างงท าสต๊ิกเกอร์รอง ผอ.เขต 200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมีภูมิโฆษณา ร้านมีภูมิโฆษณา เสนอราคาตามข้อก าหนด 4-พ.ย.-63

ราคา 200 บาท ราคา 200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 296.75       296.75       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พี 1 ร้านก๊อปปี้พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 4-พ.ย.-63

ราคา 296.75 บาท ราคา 296.75 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

15 เช่าระบบเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต 10,700.00   10,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 2/2564

ราคา 10,700 บาท ราคา 10,700 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 10-พ.ย.-63

16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นข 2645 7,358.93     7,358.93     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสุโขทัย บริษัท โตโยต้าสุโขทัย เสนอราคาตามข้อก าหนด 3/2564

ราคา 7,358.93 บาท ราคา 7,358.93 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 9-พ.ย.-63

17 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,040.00   23,040.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 1/2564

ราคา 23,040 บาท ราคา 23,040 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 9-พ.ย.-63

18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นข 3967 3,500.00     3,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เล็กการยางสุโขทัย หจก.เล็กการยางสุโขทัย เสนอราคาตามข้อก าหนด 10-พ.ย.-63

ราคา 3,500 บาท ราคา 3,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

19 ซ้ือวัสดุประกอบโครงการ 8,070.00     8,070.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนินท์พงศ์ จ ากัด บริษัท ธนินท์พงศ์ จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 3/2564

Computing Science ราคา 8,070 บาท ราคา 8,070 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 13-พ.ย.-63

20 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ด้านติดโฟม 2,270.00     2,270.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมีภูมิโฆษณา ร้านมีภูมิโฆษณา เสนอราคาตามข้อก าหนด 10-พ.ย.-63

ราคา 2,270 บาท ราคา 2,270 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

21 จ้างถ่ายเอกสาร 2,295.00     2,295.00     เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พ1ี ร้านก๊อปปี้พ1ี เสนอราคาตามข้อก าหนด 10-พ.ย.-63

ราคา 2,295 บาท ราคา 2,295 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

22 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 660,245.00 660,245.00 e-bidding หจก.เสมาสยาม หจก.เสมาสยาม เสนอราคาต่ าสุด 11-พ.ย.-63

ราคา 660,245 บาท ราคา 660,245 บาท และเป็นไปตามข้อก าหนด



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

23 ซ้ือเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย 740.00       740.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูลสวัสด์ิเภสัช ร้านภูลสวัสด์ิเภสัช เสนอราคาตามข้อก าหนด 13-พ.ย.-63

ราคา 740 บาท ราคา 740 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

24 ซ้ือฮาร์ดดิส 2,100.00     2,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 16-พ.ย.-63

ราคา 2,100 บาท ราคา 2,100 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

25 จ้างท าป้ายไวนิล 385.00       385.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมีภูมิโฆษณา ร้านมีภูมิโฆษณา เสนอราคาตามข้อก าหนด 16-พ.ย.-63

ราคา 385 บาท ราคา 385 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

26 จ้างถ่ายเอกสาร 4,626.00     4,626.00     เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พ1ี ร้านก๊อปปี้พ1ี เสนอราคาตามข้อก าหนด 16-พ.ย.-63

ราคา 4,626 บาท ราคา 4,626 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

27 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 8,500.00     8,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วการไฟฟ้าแอร์ ร้านแก้วการไฟฟ้าแอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 4/2564

ราคา 8,500 บาท ราคา 8,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 24-พ.ย.-63

28 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 5,500.00     5,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วการไฟฟ้าแอร์ ร้านแก้วการไฟฟ้าแอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 5/2564

ราคา 5,500 บาท ราคา 5,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 24-พ.ย.-63


