
แบบ สขร. 1

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,320.00    3,320.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ก๊อปป้ีซิสเท็ม หจก.ก๊อปป้ีซิสเท็ม เสนอราคาตามข้อก าหนด 7/02
ราคา 3,320 บาท ราคา 3,320 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 29-ธ.ค.-64

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 6/2565
ราคา  9,600 บาท ราคา  9,600 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 5 ม.ค.65

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,700.00    3,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 14/11
ราคา  3,700 บาท ราคา  3,700 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 10-ม.ค.-65

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,236.00    1,236.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) เสนอราคาตามข้อก าหนด 14 ม.ค.65
ราคา 1,237 บาท ราคา 1,237 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างท าเล่มรายงาน 1,224.00    1,224.00    เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีพ่ี 1 ร้านก๊อปป้ีพ่ี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 32/22
ราคา 1,224 บาท ราคา 1,224 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 14-ม.ค.-65

6 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ก.การเงิน 1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลอิเล็กทริคแอร์ ร้านไพศาลอิเล็กทริคแอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 10/2565
ราคา 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 19-ม.ค.-65

7 จ้างย้ายสายสัญญาณโทรศัพย์ ก.อ านวยการ 3,638.00    3,638.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ดาต้า เน็ตเวอร์(Data Network) ร้าน ดาต้า เน็ตเวอร์(Data Network) เสนอราคาตามข้อก าหนด 20-ม.ค.-65
ราคา 3,638 บาท ราคา 3,638 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ก.การเงิน 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้าน เอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 21-ม.ค.-65
ราคา 7,000 บาท ราคา 7,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ล าดับ

ท่ี
              งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง                วงเงินท่ี

จัดซ้ือหรือ
จ้าง

ราคากลาง   วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

  เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

  เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
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8 จ้างถ่ายเอกสาร ก.แผน 1,546.00    1,546.00    เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีพี 1 ร้านก๊อปป้ีพี 1 เสนอราคาตามข้อก าหนด 33/5
ราคา 1,546 บาท ราคา 1,546 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 24-ม.ค.-65

9 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องน้ า 535.00       535.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นพี ค้าส่ง หจก.ทีเอ็นพี ค้าส่ง เสนอราคาตามข้อก าหนด 21-ม.ค.-65
ราคา 535 บาท ราคา 535 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าป้ายไวนิล ก.ส่งเสิรม 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านป้าย ร้านบ้านป้าย เสนอราคาตามข้อก าหนด 81/4043
ราคา 300 บาท ราคา 300 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 24/1/1965

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ก.อ านวยการ 4,500.00    4,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ ร้านเอ็น.เค.เซ็นเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 15/1
ราคา 4,500 บาท ราคา 4,500 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 26/1/1965

12 จ้างเปล่ียนไฟรถยนต์ราชการ  กง7512 ก.อ านวยการ 5,992.00    5,992.00    เฉพาะเจาะจง ร้านยนต์ศิลป์ ร้านยนต์ศิลป์ เสนอราคาตามข้อก าหนด 5/2565
ราคา 4,992 บาท ราคา 4,992 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ 26/1/1965


