
ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน เดือนน ปี ท่ีท าสัญญา

1 นายบุญน า  คันศร ค่าจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ี 4,600.00         4,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวรรคโลก 4,600.00         ร้านสวรรคโลก 4,600.00         ราคาต่ าสุด  1/2562 01/11/2562

แอร์ ซาวด์ แอร์ ซาวด์

2 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าเช่าสถานท่ีแข่งขันกีฬา 10,000.00       10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนเทศบาล 10,000.00       โรงเรียนเทศบาล 10,000.00       ราคาต่ าสุด  2/2562 13/11/2562

นักเรียน สพป.สท.2 สวรรคโลกประชาสรรค์ สวรรคโลกประชาสรรค์

3 นางนรินทร์  กรายทอง ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 3,000.00         3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 3,000.00         ร้านจีเนียส์ คอม 3,000.00         ราคาต่ าสุด  3/2562 13/11/2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ออกก าลังกาย

4 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 3,000.00         3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 3,000.00         ร้านจีเนียส์ คอม 3,000.00         ราคาต่ าสุด  4/2562 14/11/2562

ประชาสัมพันธ์ สพฐ.เกมส์

ระดับภาคเหนือ

5 น.ส.คนึง  เล่ือนชิด ค่าจ้างจัดท าโลโก้ สพฐ. 5,000.00         5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุธา  ศาสนอง 5,000.00         นายสุธา  ศาสนอง 5,000.00         ราคาต่ าสุด  5/2562 19/11/2562

6 นางนรินทร์  กรายทอง ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 2,000.00         2,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสกายปร้ินท์ 2,000.00         ร้านสกายปร้ินท์ 2,000.00         ราคาต่ าสุด  6/2562 21/11/2562

จัดงานวันสมเด็จพระมหา

ธีรราชเจ้า

7 นางนรินทร์  กรายทอง ค่าเช่าสถานท่ีจัดงาน 2,000.00         2,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนเทศบาล 2,000.00         โรงเรียนเทศบาล 2,000.00         ราคาต่ าสุด  7/2562 22/11/2562

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สวรรคโลกประชาสรรค์ สวรรคโลกประชาสรรค์

8 นายศรัณยู  ยุบล ค่าจ้างจัดสต๊ิกเกอร์ซีทรู 1,870.00         1,870.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 1,870.00         ร้านจีเนียส์ คอม 1,870.00         ราคาต่ าสุด  8/2562 23/11/2562

ติดรถยนต์ สพป.สท.2

9 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าเช่าสถานท่ีจัดงาน 12,000.00       12,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนเทศบาล 12,000.00       โรงเรียนเทศบาล 12,000.00       ราคาต่ าสุด  9/2562 23/11/2562

แข่งขันกีฬานักเรียน สวรรคโลกประชาสรรค์ สวรรคโลกประชาสรรค์

สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

วันท่ี  30  พฤศจิกายน 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
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10 น.ส.ดารุณี  ปล้องสี ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 20,000.00       20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เท่ียงบริการ 20,000.00       หจก.เท่ียงบริการ 20,000.00       ราคาต่ าสุด  2/2562 05/11/2562

11 น.ส.ดารุณี  ปล้องสี ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 20,000.00       20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เท่ียงบริการ 20,000.00       หจก.เท่ียงบริการ 20,000.00       ราคาต่ าสุด  3/2562 27/11/2562

12 นางวราพันธ์  ลังกาวงศ์ ค่าวัสดุโครงการจัดท าแผน 740.00           740.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 740.00           ร้านจีเนียส์ คอม 740.00           ราคาต่ าสุด  1/2562 05/11/2562

ปฏิบัติการประจ าปี 2562

13 น.ส.ศิริพร  ใจทิม ค่าวัสดุโครงการพัฒนา 2,777.00         2,777.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 2,777.00         ร้านจีเนียส์ คอม 2,777.00         ราคาต่ าสุด  2/2562 07/11/2561

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

14 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าวัสดุโครงการแข่งขันกีฬา 4,660.00         4,660.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 4,660.00         ร้านจีเนียส์ คอม 4,660.00         ราคาต่ าสุด  3/2562 12/11/2561

นักเรียน สพป.สท.2

15 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าเส้ือกีฬา ส าหรับแข่งขัน 3,750.00         3,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ 3,750.00         หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ 3,750.00         ราคาต่ าสุด  4/2562 26/11/2561

กีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์

16 โรงเรียนเชิงผา ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางราศรี  บ่อสุวรรณ 85,000.00       นางราศรี  บ่อสุวรรณ 85,000.00       ราคาต่ าสุด  2/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

17 โรงเรียนบ้านฝ่ังหม่ิน ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  พานิชสรพ์ 85,000.00       นายสุรชัย  พานิชสรพ์ 85,000.00       ราคาต่ าสุด  3/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

18 โรงเรียนทุ่งพล้อ ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางอินทิรา  เขตบรพต 85,000.00       นางอินทิรา  เขตบรรพต 85,000.00       ราคาต่ าสุด  4/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)  

19 โรงเรียีนห้วยไคร้ ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางจารุวรรณ  เพียรพิจิตร 85,000.00       นางจารุวรรณ  เพียรพิจิตร 85,000.00       ราคาต่ าสุด  5/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

20 โรงเรียนวัดเกาะน้อย ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัตนา  ธ ารงทอง 85,000.00       นางรัตนา  ธ ารงทอง 85,000.00       ราคาต่ าสุด  6/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)
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21 โรงเรียนหาดเส้ียววิทยา ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ทัศนีย์  โขนงนุช 85,000.00       น.ส.ทัศนีย์  โขนงนุช 85,000.00       ราคาต่ าสุด  7/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

22 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางส าอางค์  พรมเสน 85,000.00       นางส าอางค์  พรมเสน 85,000.00       ราคาต่ าสุด  8/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

23 โรงเรียนวังลึก ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางเยาวภา  ปพัฒน์พุฒิพร 85,000.00       นางเยาวภา  ปพัฒน์พุฒิพร 85,000.00       ราคาต่ าสุด  9/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

24 โรงเรียนวัดเกาะน้อย ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุรางค์  ศุภธนสินเขษม 85,000.00       นางสุรางค์  ศุภธนสินเขษม 85,000.00       ราคาต่ าสุด  10/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

25 โรงเรียนวัดบ้านกรุ ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางกมลวรรณ  คีรีวัลย์ 85,000.00       นางกมลวรรณ  คีรีวัลย์ 85,000.00       ราคาต่ าสุด  11/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

26 โรงเรียนวัดศรีสังวร ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ดาราเพ็ญ  จันทร์วงศ์ 85,000.00       น.ส.ดาราเพ็ญ  จันทร์วงศ์ 85,000.00       ราคาต่ าสุด  12/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

27 โรงเรียนวังแร่ ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายจรัล  จ ารูญ 85,000.00       นายจรัล  จ ารูญ 85,000.00       ราคาต่ าสุด  13/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

28 โรงเรียนอนุบาลสวรคโลก ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กุลวดี  คงป้ัน 85,000.00       น.ส.กุลวดี  คงป้ัน 85,000.00       ราคาต่ าสุด  14/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

29 โรงเรียนไทยชนะศึก,กลางดง ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสืบวงศ์  วงศ์วิเศษ 85,000.00       นายสืบวงศ์  วงศ์วิเศษ 85,000.00       ราคาต่ าสุด  15/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

30 โรงเรียนพระปรางค์,บ้านแก่ง ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติพงศ์  ขาวนวล 85,000.00       นางราศรี  บ่อสุวรรณ 85,000.00       ราคาต่ าสุด  16/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)
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31 โรงเรียนสันติสุข,มิตรสัมพันธ์ ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  จันทร์ส่ง 85,000.00       นายนพรัตน์  จันทร์ส่ง 85,000.00       ราคาต่ าสุด  17/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา,เขาทอง ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถสสิทธ์ิ  วชิรเมธี 85,000.00       นายอรรถสสิทธ์ิ  วชิรเมธี 85,000.00       ราคาต่ าสุด  18/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

33 โรงเรียนหนองป่าตอ ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 22,483.87       22,483.87       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุรันทร์  กมลอารี 22,483.87       นางสุรันทร์  กมลอารี 22,483.87       ราคาต่ าสุด  19/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

34 โรงเรียนวัดคุ้งยาง,บ้านเขาทอง ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 85,000.00       85,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัจจา  ดีแจ้ง 85,000.00       นายสัจจา  ดีแจ้ง 85,000.00       ราคาต่ าสุด  20/2562 01/11/2561

(1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62)

35 น.ส.ดารุณี  ปล้องสี ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 20,000.00       20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เท่ียงบริการ 20,000.00       หจก.เท่ียงบริการ 20,000.00       ราคาต่ าสุด  3/2562 27/11/2561

36 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าวัสดุด าเนินการแข่งขัน 47,820.00       47,820.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ 47,820.00       หจก.จิมสปอร์ต อุตรดิตถ์ 47,820.00       ราคาต่ าสุด  2/2562 23/11/2561

กีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์

ระดับภาคเหนือ

37 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าวัสดุด าเนินการแข่งขัน 20,590.00       20,590.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลนาโน 20,590.00       ร้านดิจิตอลนาโน 20,590.00       ราคาต่ าสุด  3/2562 23/11/2561

กีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์

ระดับภาคเหนือ

38 นางศุกลรัตน์  ม่ิงสมร ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 12,000.00       12,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจอาร์โอเอเทคนิคเซอร์วิส 12,000.00       ร้านเจอาร์โอเอเทคนิคเซอร์วิส 12,000.00       ราคาต่ าสุด  1/2562 01/11/2561

ของ สพป.สท.2

39 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าจ้างจัดท าถ้วยรางวัล 16,800.00       16,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วีบล๊อก 16,800.00       ร้าน ป.วีบล๊อก 16,800.00       ราคาต่ าสุด  2/2562 12/11/2561

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

สพป.สท.2



ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน เดือนน ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

วันท่ี  30  พฤศจิกายน 2561

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

40 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ีจัดงาน 13,000.00       13,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสกายปร้ินท์ 13,000.00       ร้านสกายปร้ินท์ 13,000.00       ราคาต่ าสุด  3/2562 15/11/2561

แข่งขันกีฬานักเรียน 

สพป.สท.2

41 นายสมชัย  ก ามะหย่ี ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ สพป.สท.2 7,520.00         7,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเก้ือการช่าง 7,520.00         ร้านเก้ือการช่าง 7,520.00         ราคาต่ าสุด  4/2562 26/11/2561

นข.1581 สุโขทัย

42 นางสุริรัชต์  ดีล้น ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ีจัดงาน 30,000.00       30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสกายปร้ินท์ 30,000.00       ร้านสกายปร้ินท์ 30,000.00       ราคาต่ าสุด  3.1/2562 23/11/2561

แข่งขันกีฬานักเรียน 

สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ

1,815,610.87   1,815,610.87   1,815,610.87   1,815,610.87   รวมท้ังส้ิน


