
แบบ สขร. 1

1 เช่าจดทะเบียนโดเมนเนม 856.00       856.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดรากอนไฮสปีด จ ากัด บริษัท ดรากอนไฮสปีด จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 5-พ.ค.-64

ราคา 856 บาท ราคา 856 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวัสดุท าฉากกั้นโปร่งแสง 1,240.00     1,240.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ ร้าน ส.วัสดุภัณฑ์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 6-พ.ค.-64

ราคา 1,240 บาท ราคา 1,240 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สพม.ตาก 900.00       900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน้องบีมก๊อปปี้ปร้ินท์ ร้านน้องบีมก๊อปปี้ปร้ินท์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 6-พ.ค.-64

ราคา 900 บาท ราคา 900 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ 7,880.00     7,880.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 24/2564

ราคา 7,880 บาท ราคา 7,880 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 7-พ.ค.-64

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,030.00   15,030.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 25/2564

ราคา 15,030 บาท ราคา 15,030 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 7-พ.ค.-64

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ 3,706.00     3,706.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 7-พ.ค.-64

ราคา 3,706 บาท ราคา 3,706 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าตรายาง 360.00       360.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยตรายาง ร้านสุโขทัยตรายาง เสนอราคาตามข้อก าหนด 11-พ.ค.-64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสโุขทัย

วนัที่ 31 เดอืน พฤษภาคม 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 360 บาท ราคา 360 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

8 เช่าจดทะเบียนโดเมนเนม สพม.ตาก 1,391.00     1,391.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดรากอนไฮสปีด จ ากัด บริษัท ดรากอนไฮสปีด จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 11-พ.ค.-64

ราคา 1,391 บาท ราคา 1,391 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดโฟม 900.00       900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย ร้านบ้านป้าย เสนอราคาตามข้อก าหนด 13-พ.ค.-64

ราคา 900 บาท ราคา 900 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 5,365.00     5,365.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 26/2564

ราคา 5,365 บาท ราคา 5,365 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 13-พ.ค.-64

11 จ้างติดต้ังปล๊ักเต้ารับไฟฟ้าและเปล่ียนหลอดไฟ 1,850.00     1,850.00     เฉพาะเจาะจง นายประดับ ปิ่นค า นายประดับ ปิ่นค า เสนอราคาตามข้อก าหนด 18-พ.ค.-64

สพม.ตาก ราคา 1,850 บาท ราคา 1,850 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างถ่ายเอกสาร สพม.ตาก 1,535.00     1,535.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้องบีมก๊อปปี้ปร้ินท์ ร้านน้องบีมก๊อปปี้ปร้ินท์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 18-พ.ค.-64

ราคา 1,535 บาท ราคา 1,535 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

13 ซ้ือถุงขยะ สพม.ตาก 360.00       360.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์พลาซ่า ร้านเซ็นเตอร์พลาซ่า เสนอราคาตามข้อก าหนด 19-พ.ค.-64

ราคา 360 บาท ราคา 360 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างถ่ายเอกสาร สพม.ตาก 1,851.00     1,851.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้องบีมก๊อปปี้ปร้ินท์ ร้านน้องบีมก๊อปปี้ปร้ินท์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 19-พ.ค.-64

ราคา 1,851 บาท ราคา 1,851 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่               งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป   เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 641.00       641.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด บริษัท ก.นวัตกรรม จ ากัด เสนอราคาตามข้อก าหนด 19-พ.ค.-64

ราคา 641 บาท ราคา 641 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จ้างถ่ายเอกสาร 315.00       315.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ พี 1 ร้านก๊อปปี้ พี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 19-พ.ค.-64

ราคา 315 บาท ราคา 315 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน สพม.ตาก 12,604.00   12,604.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เสมาสยาม หจก.เสมาสยาม เสนอราคาตามข้อก าหนด 27/2564

ราคา 12,604 บาท ราคา 12,604 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 19-พ.ค.-64

18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรอบอาคาร สพม.ตาก 58,500.00   58,500.00   เฉพาะเจาะจง นายด ารง สอนบุญเกิด นายด ารง สอนบุญเกิด เสนอราคาตามข้อก าหนด 20/2564

ราคา 58,500 บาท ราคา 58,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 17-พ.ค.-64

19 จ้างปรับปรุงซ่อมศาลานั่งเล่น 20,000.00   20,000.00   เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์ คล่ าคง นายฐาปกรณ์ คล่ าคง เสนอราคาตามข้อก าหนด 22/2564

ราคา 20,000 บาท ราคา 20,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 14-พ.ค.-64

20 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 5,700.00     5,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวายทีเอสเซอร์วิส ร้านวายทีเอสเซอร์วิส เสนอราคาตามข้อก าหนด 28/2564

ราคา 5,700 บาท ราคา 5,700 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 25-พ.ค.-64

21 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กจ 2136 9,737.00     9,737.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกคาร์ ร้านคลินิกคาร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 21/2564

ราคา 9,737 บาท ราคา 9,737 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 25-พ.ค.-64


