
แบบ สขร. 1

1 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ก.การเงิน 600.00       600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลอิเล็กทริคแอร์ ร้านไพศาลอิเล็กทริคแอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 5-พ.ย.-64
ราคา 600 บาท ราคา 600 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุม ก .อ านวยการ 1,167.50    1,167.50    เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีพี1 ร้านก๊อปป้ีพี1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 5-พ.ย.-64
ราคา 1,167.50 บาท ราคา 1,167.50 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ราชการทะเบียน กจ 7512 19,800.00   19,800.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เล็กการยาง หจก.เล็กการยาง เสนอราคาตามข้อก าหนด 1/2565
ราคา 19,800 บาท ราคา 19,800 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 5-พ.ย.-64

4 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ก.การเงิน 14,000.00   14,000.00   เฉพาะเจาะจง บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 3/2565
ราคา 14,000 บาท ราคา 14,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 5-พ.ย.-64

5 จ้างท าตรายาง ก.อ านวยการ 200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแม็คเวิร์ค ร้านแม็คเวิร์ค เสนอราคาตามข้อก าหนด 10-พ.ย.-64
ราคา 200 บาท ราคา 200 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ก.นโยบายและแผน 2,900.00    2,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลอิเล็กทริคแอร์ ร้านไพศาลอิเล็กทริคแอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 11-พ.ย.-64
ราคา 2,900 บาท ราคา 2,900 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าป้ายไวนิล ก.ส่งเสริม 140.00       140.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไข่ไวนิล ร้านกล้วยไข่ไวนิล เสนอราคาตามข้อก าหนด 17-พ.ย.-64
ราคา 140 บาท ราคา 140 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ก.อ านวยการ 2,400.00    2,400.00    เฉพาะเจาะจง ไพศาลอิเล็กทริคแอร์ ไพศาลอิเล็กทริคแอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 17-พ.ย.-64
ราคา 2,400 บาท ราคา 2,400 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ล าดับ

ท่ี
              งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง                วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

  เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ล าดับ

ท่ี
              งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง                วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

  เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน ก.นโยบายและแผน 1,220.00    1,220.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก.นวัตกรรม บจ.ก.นวัตกรรม เสนอราคาตามข้อก าหนด 18-พ.ย.-64
ราคา 1,220 บาท ราคา 1,220 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน ก.การเงิน 3,310.00    3,310.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก.นวัตกรรม บจ.ก.นวัตกรรม เสนอราคาตามข้อก าหนด 22-พ.ย.-64
ราคา 3,310 บาท ราคา 3,310 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ก.การเงิน 11,810.00   11,810.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นต์เตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นต์เตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 4/2565
ราคา 11,810 บาท ราคา 11,810 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 29-พ.ย.-64

12 ซ้ือวัสดุ สพม.ตาก 2,397.00    2,397.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ทีอาร์ซีไทวัสดุ บจ.ทีอาร์ซีไทวัสดุ เสนอราคาตามข้อก าหนด 9-พ.ย.-64
ราคา 2,397 บาท ราคา 2,397 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างถ่ายเอกสาร สพม.ตาก 1,600.00    1,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านน้องบีมก๊อปป้ีปร้ินท์ ร้านน้องบีมก๊อปป้ีปร้ินท์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 9-พ.ย.-64
ราคา 1,600 บาท ราคา 1,600 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างถ่ายเอกสาร สพม.ตาก 1,320.00    1,320.00    เฉพาะเจาะจง ร้านน้องบีมก๊อปป้ีปร้ินท์ ร้านน้องบีมก๊อปป้ีปร้ินท์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 9-พ.ย.-64
ราคา 1,320 บาท ราคา 1,320 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

15 ซ้ือน้ าด่ืม สพม.ตาก 1,073.00    1,073.00    เฉพาะเจาะจง ร้านตากน้ าทิพย์ ร้านตากน้ าทิพย์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 11-พ.ย.-64
ราคา 1,073 บาท ราคา 1,073 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จ้างท าตรายาง สพม.ตาก 250.00       250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอี ที ซี.อาร์ต (ฯลฯ) ร้านอี ที ซี.อาร์ต (ฯลฯ) เสนอราคาตามข้อก าหนด 11-พ.ย.-64

การจัดซ้ือจัดจ้างของ สพม.ตาก ด าเนินการโดย สพม.สุโขทัย
ระหว่าง ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ล าดับ

ท่ี
              งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง                วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

  เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ราคา 250 บาท ราคา 250 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

17 ซ้ือกุญแจแม่คล้อง สพม.ตาก 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจเพรช ร้านกุญแจเพรช เสนอราคาตามข้อก าหนด 12-พ.ย.-64
ราคา 300 บาท ราคา 300 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ


