
แบบ สขร. 1

1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กง 7512 5,114.84     5,114.84     เฉพาะเจาะจง บริษัท สุโขทัยพีแอนด์วายมอเตอร์ จ ากัด บริษัท สุโขทัยพีแอนด์วายมอเตอร์ จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 6/2564

ราคา 5,114.84 บาท ราคา 5,114.84 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 2-ธ.ค.-63

2 จ้างท าป้ายไวนิล 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมีภูมิโฆษณา ร้านมีภูมิโฆษณา เสนอราคาตามข้อก าหนด 2-ธ.ค.-63

ราคา 7,000 บาท ราคา 7,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างท าตรายาง 180.00       180.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยตรายาง ร้านสุโขทัยตรายาง เสนอราคาตามข้อก าหนด 3-ธ.ค.-63

ราคา 180 บาท ราคา 180 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างปรับปรุงอาคาร 4,018.00     4,018.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สุโขทัยแสงอุปกรณ์ หจก.สุโขทัยแสงอุปกรณ์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 13-ธ.ค.-63

ราคา 2,073 บาท ราคา 2,073 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

ร้าน ส.วัสดภัณฑ์ ร้าน ส.วัสดภัณฑ์ 13-ธ.ค.-63

ราคา 120 บาท ราคา 120 บาท

หจก.ทีเอ็นพี ค้าส่ง หจก.ทีเอ็นพี ค้าส่ง 13-ธ.ค.-63

ราคา 1,825 บาท ราคา 1,825 บาท

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,100.00     2,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 7-ธ.ค.-63

ราคา 2,100 บาท ราคา 2,100 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2563

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสโุขทัย

วนัที่ 31 เดอืน ธนัวาคม 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

6 จ้างซ่อมแอร์ 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วการไฟฟ้าแอร์ ร้านแก้วการไฟฟ้าแอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 18-ธ.ค.-63

ราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นข 7512 สท 24,802.60   24,802.60   เฉพาะเจาะจง ร้านฮ้ัวการไฟฟ้า ร้านฮ้ัวการไฟฟ้า เสนอราคาตามข้อก าหนด 8/2564

ราคา 24,802.60 บาท ราคา 24,802.60 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 22-ธ.ค.-63

8 จ้างตัดหญ้า 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ เขียวขาว นายยงยุทธ เขียวขาว เสนอราคาตามข้อก าหนด 22-ธ.ค.-63

ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 29,920.00   29,920.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค บจก.ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค เสนอราคาตามข้อก าหนด 4/2564

ราคา 29,920 บาท ราคา 29,920 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 23-ธ.ค.-63

10 ซ้ือแฟ้มสะสมงาน 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 23-ธ.ค.-63

ราคา 1,200 บาท ราคา 1,200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างท าป้ายไวนิล 290.00       290.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมีภูมิโฆษณา ร้านมีภูมิโฆษณา เสนอราคาตามข้อก าหนด 23-ธ.ค.-63

ราคา 290 บาท ราคา 290 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างท าแผ่นพับ 750.00       750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมีภูมิโฆษณา ร้านมีภูมิโฆษณา เสนอราคาตามข้อก าหนด 25-ธ.ค.-63

ราคา 750 บาท ราคา 750 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นข 3973 สท 5,831.50     5,831.50     เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิคคาร์ ร้านคลินิคคาร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 9/2564

ราคา 5,831.50 บาท ราคา 5,831.50 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 28-ธ.ค.-63



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

14 จ้างซ่อมบ ารุงระบบกล้องวงจรปิด 32,550.00   32,550.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 10/2564

ราคา 32,550 บาท ราคา 32,550 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 28-ธ.ค.-63

15 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี เสนอราคาตามข้อก าหนด 5/2564

ราคา 100,000 บาท ราคา 100,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 30-ธ.ค.-63


