
แบบ สขร. 1

1 ซ้ือท่อระบายน้้าทิ้ง 282.48          282.48           เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาตามข้อกา้หนด 1 ม.ีค.64

ราคา 282.48 บาท ราคา 282.48 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือต้นไม้และดินปลูกต้นไม้ 2,530.00       2,530.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจี๊ยบพันธ์ไม้ ร้านเจี๊ยบพันธ์ไม้ เสนอราคาตามข้อกา้หนด 2 ม.ีค.64

ราคา 2,530 บาท ราคา 2,530 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือสีและอุปกรณ์ทาสี 4,489.00       4,489.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุโขทัยแสงอุปกรณ์ หจก.สุโขทัยแสงอุปกรณ์ เสนอราคาตามข้อกา้หนด 1 ม.ีค.64

ราคา 2,744 บาท ราคา 2,744 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

หจก.เมืองทองโฮมโปร หจก.เมืองทองโฮมโปร 1 ม.ีค.64

ราคา 1,745 บาท ราคา 1,745 บาท

4 จ้างแก้ไขท่อระบายน้้าทิ้งอุดตัน 2,000.00       2,000.00        เฉพาะเจาะจง - - เสนอราคาตามข้อกา้หนด 1 ม.ีค.64

ราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้้า 1,500.00       1,500.00        เฉพาะเจาะจง สมยศดูดส้วม สมยศดูดส้วม เสนอราคาตามข้อกา้หนด 1 ม.ีค.64

ราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างท้าตรายาง 2,950.00       2,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยตรายาง ร้านสุโขทัยตรายาง เสนอราคาตามข้อกา้หนด 1 ม.ีค.64

ราคา 2,950 บาท ราคา 2,950 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสโุขทัย

วนัที่ 31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564

ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างท้าบอร์ดแสดงผลงาน 4,500.00       4,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเควายปร้ินท์ ร้านเอสเควายปร้ินท์ เสนอราคาตามข้อกา้หนด 2 ม.ีค.64

ราคา 4,500 บาท ราคา 4,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 9 รายการ 7,755.00       7,755.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด เสนอราคาตามข้อกา้หนด 16/2564

ราคา 7,755 บาท ราคา 7,755 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 3-ม.ีค.-64

9 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 31 รายการ 20,336.00      20,336.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด เสนอราคาตามข้อกา้หนด 15/2564

ราคา 20,336 บาท ราคา 20,336 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 2-ม.ีค.-64

10 จ้างถ่ายเอกสาร 2,529.10       2,529.10        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พี 1 ร้านก๊อปปี้พี 1 เสนอราคาตามข้อกา้หนด 5-ม.ีค.-64

ราคา 2,529.10 บาท ราคา 2,529.10 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 4,800.00       4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อกา้หนด 5-ม.ีค.-64

ราคา 4,800 บาท ราคา 4,800 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างถ่ายเอกสาร 1,262.50       1,262.50        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พี 1 ร้านก๊อปปี้พี 1 เสนอราคาตามข้อกา้หนด 5-ม.ีค.-64

ราคา 1,262.50 บาท ราคา 1,262.50 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปั๊มน้้า 9,500.00       9,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย ร้านบ้านป้าย เสนอราคาตามข้อกา้หนด 14/2564

ราคา 9,500 บาท ราคา 9,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 8-ม.ีค.-64

14 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 12 รายการ 8,224.00       8,224.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด เสนอราคาตามข้อกา้หนด 17/2564



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ราคา 8,224 บาท ราคา 8,224 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 9-ม.ีค.-64

15 จ้างท้าตรายาง 380.00          380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยตรายาง ร้านสุโขทัยตรายาง เสนอราคาตามข้อกา้หนด 9-ม.ีค.-64

ราคา 380 บาท ราคา 380 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

16 เช่าเว็บโฮสต้ิง 1,200.00       1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเค.เอ็น ร้านเค.เอ็น เสนอราคาตามข้อกา้หนด 9-ม.ีค.-64

ราคา 1,200 บาท ราคา 1,200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

17 จ้างท้าเกียรติบัตรประกวดคลิปส้ัน 4,750.00       4,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย ร้านบ้านป้าย เสนอราคาตามข้อกา้หนด 9-ม.ีค.-64

ราคา 4,750 บาท ราคา 4,750 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 9 รายการ 3,600.00       3,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด เสนอราคาตามข้อกา้หนด 9-ม.ีค.-64

ราคา 3,600 บาท ราคา 3,600 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

19 จ้างถ่ายเอกสาร 98.90           98.90            เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พี 1 ร้านก๊อปปี้พี 1 เสนอราคาตามข้อกา้หนด 9-ม.ีค.-64

ราคา 98.90 บาท ราคา 98.90 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

20 จ้างท้าป้ายไวนิล 720.00          720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย ร้านบ้านป้าย เสนอราคาตามข้อกา้หนด 9-ม.ีค.-64

ราคา 720 บาท ราคา 720 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ซ้ือกระดาษท้าเกียรติบัตร 360.00          360.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด เสนอราคาตามข้อกา้หนด 9-ม.ีค.-64

ราคา 360 บาท ราคา 360 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

22 จ้างท้าป้ายไวนิล 4,960.00       4,960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านงามดีไซน์ ร้านงามดีไซน์ เสนอราคาตามข้อกา้หนด 11-ม.ีค.-64

ราคา 4,960 บาท ราคา 4,960 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

23 จ้างถ่ายเอกสาร 6,000.00       6,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พี 1 ร้านก๊อปปี้พี 1 เสนอราคาตามข้อกา้หนด 15/2564

ราคา 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 15-ม.ีค.-64

24 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 9,600.00       9,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อกา้หนด 19/2564

ราคา 9,600 บาท ราคา 9,600 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 19-ม.ีค.-64

25 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 13 รายการ 20,460.00      20,460.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด เสนอราคาตามข้อกา้หนด 18/2564

ราคา 20,460 บาท ราคา 20,460 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 15-ม.ีค.-64

26 จ้างถ่ายเอกสาร 1,030.00       1,030.00        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พี 1 ร้านก๊อปปี้พี 1 เสนอราคาตามข้อกา้หนด 19 ม.ีค.64

ราคา 1,030 บาท ราคา 1,030 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

27 จ้างเปล่ียนชุดหลอดไฟโรงจอดรถส้านักงาน 3,500.00       3,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อกา้หนด 19-ม.ีค.-64

ราคา 3,500 บาท ราคา 3,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

บริษัท เดอะกู๊ดคอมเมิร์ช จา้กัด บริษัท เดอะกู๊ดคอมเมิร์ช จา้กัด 2/2564

ราคา 1,033,800 บาท ราคา 1,033,800 บาท 19-ม.ีค.-64

29 จ้างถ่ายเอกสาร 3,274.80       3,274.80        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พี 1 ร้านก๊อปปี้พี 1 เสนอราคาตามข้อกา้หนด 25-ม.ีค.-64

1,033,800.00  1,033,800.00  28

เสนอราคาต้่าสุดและ

เป็นไปตามข้อกา้หนด

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding

ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ราคา 3,274.80 บาท ราคา 3,274.80 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

30 จ้างถ่ายเอกสาร 2,303.50       2,303.50        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พี 1 ร้านก๊อปปี้พี 1 เสนอราคาตามข้อกา้หนด 24-ม.ีค.-64

ราคา 2,303.50 บาท ราคา 2,303.50 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

31 จ้างท้ากัสาดบังแดด 62,023.00      62,023.00      เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์ คล้่าคง นายฐาปกรณ์ คล้่าคง เสนอราคาตามข้อกา้หนด 16/2564

และปรับปรุซ่อมแซมโรงจอดรถ ราคา 62,023 บาท ราคา 62,023 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 22-ม.ีค.-64

32 เช่าชุดการแสดง 6,000.00       6,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจีรังกาล ร้านจีรังกาล เสนอราคาตามข้อกา้หนด 24-ม.ีค.-64

ราคา 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

33 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 4,200.00       4,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด บริษัท ก.นวัตกรรม จา้กัด เสนอราคาตามข้อกา้หนด 25-ม.ีค.-64

ราคา 4,200 บาท ราคา 4,200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

34 จ้าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 11,200.00      11,200.00      เฉพาะเจาะจง นายไพรศาล พรหมศร นายไพรศาล พรหมศร เสนอราคาตามข้อกา้หนด 17/2564

ราคา 11,200 บาท ราคา 11,200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 23-ม.ีค.-64

35 เช่าเต้นท์จัดนิทรรศการ 15,000.00      15,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยกราฟฟิก ร้านสุโขทัยกราฟฟิก เสนอราคาตามข้อกา้หนด 3/2564

ราคา 15,000 บาท ราคา 15,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 25-ม.ีค.-64

36 จ้างท้าป้ายและจัดงานนิทรรศการฯ 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยกราฟฟิก ร้านสุโขทัยกราฟฟิก เสนอราคาตามข้อกา้หนด 18/2564

ราคา 40,000 บาท ราคา 40,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 25-ม.ีค.-64



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

37 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร 7,920.00       7,920.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเริงผ้าพื้นเมือง ร้านเริงผ้าพื้นเมือง เสนอราคาตามข้อกา้หนด 29-ม.ีค.-64

ราคา 7,920 บาท ราคา 7,920 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

38 จ้างท้าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 900.00          900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย ร้านบ้านป้าย เสนอราคาตามข้อกา้หนด 15-ม.ีค.-64

ราคา 900 บาท ราคา 900 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

39 จ้างซักผ้าปูโต๊ะ 510.00          510.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.สมพร พรมมี น.ส.สมพร พรมมี เสนอราคาตามข้อกา้หนด 31-ม.ีค.-64

ราคา 510 บาท ราคา 510 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

40 จ้างปะยางรถยนต์ราชการทะเบียน นข 2645 250.00          250.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เล็กการยางสุโขทัย หจก.เล็กการยางสุโขทัย เสนอราคาตามข้อกา้หนด 31-ม.ีค.-64

ราคา 250 บาท ราคา 250 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

41 จ้างถ่ายเอกสาร 588.00          588.00           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้พี 1 ร้านก๊อปปี้พี 1 เสนอราคาตามข้อกา้หนด 26-ม.ีค.-64

ราคา 588 บาท ราคา 588 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

42 ซ้ือน้้ามัน ม.ีค.-ก.ย.64 สพม.ตาก 100,000.00    100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพกิจ เอส.เค (1991) จา้กัด บริษัท สรรพกิจ เอส.เค (1991) จา้กัด เสนอราคาตามข้อกา้หนด 25-ม.ีค.-64

ราคา 100,000 บาท ราคา 100,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

43 ซ้ือน้้ามัน 3 เดือน (เม.ย.64-ม.ิย.64) 100,000.00    100,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี เสนอราคาตามข้อกา้หนด 31-ม.ีค.-64

ราคา 100,000 บาท ราคา 100,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ


