
แบบ สขร. 1

1 ซ้ืออะไหล่คร่ืองเจาะกระดาษ 760.00       760.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 4 ม.ค.64

ราคา 760 บาท ราคา 760 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ืออุปกรณ์เปล่ียนก๊อกน้ า 225.00       225.00       ร้านส.วัสดุภัณฑ์ ร้านส.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 11 ม.ค.64

ราคา 225 บาท ราคา 225 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้า 3,400.00     3,400.00     ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 12 ม.ค.64

ราคา 3,400 บาท ราคา 3,400 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือกระติกน้ าร้อน 990.00       990.00       บริษัท ดี.ดี.ท.ีอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด บริษัท ดี.ดี.ท.ีอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 14-ม.ค.-64

ราคา 990 บาท ราคา 990 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28 รายการ 17,647.00   17,647.00   บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 6/2564

ราคา 17,647 บาท ราคา 17,647 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 12-ม.ค.-64

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบชั้นวางของ 7,450.00     7,450.00     หจก.วรรณรัตน์วัสดุก่อสร้าง หจก.วรรณรัตน์วัสดุก่อสร้าง เสนอราคาตามข้อก าหนด 7/2564

ราคา 7,450 บาท ราคา 7,450 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 15 ม.ค.64

7 ซ้ือเคร่ืองเอกสาร KYOCERA TK-6309 29,500.00   29,500.00   บริษัท เอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 9/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสโุขทัย

วนัที่ 31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ราคา 29,500 บาท ราคา 29,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 15 ม.ค.64

8 ซ้ือฮาร์ดดิส 1 ตัว 6,700.00     6,700.00     ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 8/2564

ราคา 6,700 บาท ราคา 6,700 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 15 ม.ค.64

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบชั้นวางของ 39,295.00   39,295.00   เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุก่อสร้าง หจก.วรรณรัตน์วัสดุก่อสร้าง เสนอราคาตามข้อก าหนด 10/2564

ราคา 39,295 บาท ราคา 39,295 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 20 ม.ค.64

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00     3,400.00     ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 21-ม.ค.-64

ราคา 3,400 บาท ราคา 3,400 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเข้าเล่มเอกสาร 350.00       350.00       ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 28-ม.ค.-64

ราคา 350 บาท ราคา 350 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างถ่ายเอกสาร 2,925.00     2,925.00     ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 26-ม.ค.-64

ราคา 2,925 บาท ราคา 2,925 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ


