
แบบ สขร. 1

1 ซ้ือต้นไม้ 550.00       550.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจี๊ยบพันธ์ไม้ ร้านเจี๊ยบพันธ์ไม้ เสนอราคาตามข้อก าหนด 2-เม.ย.-64

ราคา 550 บาท ราคา 550 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ าหญิง 256.80       256.80       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 2-เม.ย.-64

ราคา 256.80 บาท ราคา 256.80 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ าหญิง 315.65       315.65       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 2-เม.ย.-64

ราคา 315.65 บาท ราคา 315.65 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,300.00     4,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 5-เม.ย.-64

ราคา 4,300 บาท ราคา 4,300 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ซ้ือชุดพัฒนาเว็บไซต์ 3,200.00     3,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ้ีด เว็บส์ จ ากัด บริษัท ซ้ีด เว็บส์ จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 7-เม.ย.-64

ราคา 3,200 บาท ราคา 3,200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือหมึกพิมพ์ 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 7-เม.ย.-64

ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือฮาร์ดดิส 2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 7-เม.ย.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสโุขทัย

วนัที่ 30 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2564

ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ราคา 2,500 บาท ราคา 2,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย ร้านบ้านป้าย เสนอราคาตามข้อก าหนด 8-เม.ย.-64

ราคา 300 บาท ราคา 300 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเปล่ียนหลอดไฟห้องประชุมเขาหลวง 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 8-เม.ย.-64

ราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือหมึกพิมพ์ 12,000.00   12,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 21/2564

ราคา 12,000 บาท ราคา 12,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 8-เม.ย.-64

11 ซ้ือดินปลูกต้นไม้ 200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจี๊ยบพันธ์ไม้ ร้านเจี๊ยบพันธ์ไม้ เสนอราคาตามข้อก าหนด 19-เม.ย.-64

ราคา 200 บาท ราคา 200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข 2645 2,683.56     2,683.56     เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสุโขทัย ผู้จ าหน่ายโตโยต้า บจก.โตโยต้าสุโขทัย ผู้จ าหน่ายโตโยต้า เสนอราคาตามข้อก าหนด 21-เม.ย.-64

ราคา 2,683.56 บาท ราคา 2,683.56 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กจ 2136 5,435.60     5,435.60     เฉพาะเจาะจง บจก.โชคชัย(1991)สวรรคโลก บจก.โชคชัย(1991)สวรรคโลก เสนอราคาตามข้อก าหนด 19/2564

ราคา 5,435.60 บาท ราคา 5,435.60 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 19-เม.ย.-64

14 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กจ 3396 2,261.45     2,261.45     เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าเมืองตาก บจก.โตโยต้าเมืองตาก เสนอราคาตามข้อก าหนด 23-เม.ย.-64

ราคา 2,261.45 บาท ราคา 2,261.45 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

15 ซ้ือวัสดุท าฉากกั้นโปร่งแสง 1,816.86     1,816.86     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 26-เม.ย.-64

ราคา 1,816.86 บาท ราคา 1,816.86 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31 รายการ สพม.ตาก 24,576.00   24,576.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เสมาสยาม หจก.เสมาสยาม เสนอราคาตามข้อก าหนด 22/2564

ราคา 24,576 บาท ราคา 24,576 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 21-เม.ย.-64

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18 รายการ 11,611.00   11,611.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 23/2564

ราคา 11,611 บาท ราคา 11,611 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 26-เม.ย.-64

18 จ้างท าตรายาง สพม.ตาก 1,410.00     1,410.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน อี ทีซี.อาร์ด (ฯลฯ) ร้าน อี ทีซี.อาร์ด (ฯลฯ) เสนอราคาตามข้อก าหนด 27-เม.ย.-64

ราคา 1,410 บาท ราคา 1,410 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

19 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สพม.ตาก 2,130.00     2,130.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปปี้ซิสเท็ม หจก.ก๊อปปี้ซิสเท็ม เสนอราคาตามข้อก าหนด 27-เม.ย.-64

ราคา 2,130 บาท ราคา 2,130 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

20 จ้างท าตรายาง สพม.ตาก 80.00         80.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน แก้ว แสตมป์ แอนด์ ปร้ินต้ิง ร้าน แก้ว แสตมป์ แอนด์ ปร้ินต้ิง เสนอราคาตามข้อก าหนด 28-เม.ย.-64

ราคา 80 บาท ราคา 80 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

21 จ้างท าสติกเกอร์ติดรถยนต์ สพม.ตาก 200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรภาพโฆษณา ร้านมิตรภาพโฆษณา เสนอราคาตามข้อก าหนด 28-เม.ย.-64

ราคา 200 บาท ราคา 200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

22 ซ้ือกุญแจ สพม.ตาก 480.00       480.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจเพชร ร้านกุญแจเพชร เสนอราคาตามข้อก าหนด 28-เม.ย.-64

ราคา 480 บาท ราคา 480 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

23 จ้างท าตรายาง 640.00       640.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยตรายาง ร้านสุโขทัยตรายาง เสนอราคาตามข้อก าหนด 28-เม.ย.-64

ราคา 640 บาท ราคา 640 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

24 เช่าระบบประชุมทางไกล 5,082.50     5,082.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์มาร์กเทค จ ากัด บริษัท โกลด์มาร์กเทค จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 4/2564

ราคา 5,082.50 บาท ราคา 5,082.50 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 28-เม.ย.-64

25 เช่าอินเทอร์เน็ต พ.ค.-ก.ย.64 สพม.ตาก 19,795.00   19,795.00   เฉพาะเจาะจง บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ เสนอราคาตามข้อก าหนด 5/2564

ราคา 19,795 บาท ราคา 19,795 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 29 เม.ย.64

26 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน สพม.ตาก 88,840.00   88,840.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนา สายยิ้ม น.ส.กาญจนา สายยิ้ม เสนอราคาตามข้อก าหนด 1/2564

นายวรวุฒิ เนื้อนิ่ม นายวรวุฒิ เนื้อนิ่ม ภายในวงเงินงบประมาณ 2/2564

ราคา 88,840 บาท ราคา 88,840 บาท 30 เม.ย.64


