
ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน เดือนน ปี ท่ีท าสัญญา

1 น.ส.พเยาว์  อ่วมภักดี ค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500.00        3,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจอาร์โอเอเทคนิคเซอร์วิส 3,500.00         ร้านเจอาร์โอเอเทคนิคเซอร์วิส 3,500.00         ราคาต่ าสุด  7/2562 17/01/2562

ด าเนินการสอบ O-NET

2 น.ส.คนึง  เล่ือนชิด ค่าจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ 4,900.00        4,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวรคโลก แอร์ ซาวด์ 4,900.00         ร้านสวรคโลก แอร์ ซาวด์ 4,900.00         ราคาต่ าสุด  12/2562 04/01/2562

กง.4614 สุโขทัย

3 นายบุญน า  คันศร ค่าจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ 2,500.00        2,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวรคโลก แอร์ ซาวด์ 2,500.00         ร้านสวรคโลก แอร์ ซาวด์ 2,500.00         ราคาต่ าสุด 13/2562 04/01/2562

นข.1582 สุโขทัย

4 นายสมชัย  ก ามะหย่ี ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 2,000.00        2,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวรคโลก แอร์ ซาวด์ 2,000.00         ร้านสวรคโลก แอร์ ซาวด์ 2,000.00         ราคาต่ าสุด  14/2562 09/01/2562

นข.1581 สุโขทัย

5 นายปราโมทย์  หนูเมือง ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 2,400.00        2,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวรคโลก แอร์ ซาวด์ 2,400.00         ร้านสวรคโลก แอร์ ซาวด์ 2,400.00         ราคาต่ าสุด 15/2562 09/01/2562

กง.7903 สุโขทัย

6 น.ส.คนึง  เล่ือนชิด ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 4,990.00        4,990.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลนาโน 4,990.00         ร้านดิจิตอลนาโน 4,990.00         ราคาต่ าสุด  16/2562 28/01/2562

ติดตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ

7 น.ส.พเยาว์  อ่วมภักดี ค่าวัสดุด าเนินการสอบ 19,500.00       19,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 19,500.00       ร้านจีเนียส์ คอม 19,500.00       ราคาต่ าสุด  4/2562 17/01/2562

O-NET ปีการศึกษา 2561

ช้ัน ป.6 , ม.3

8 น.ส.มณีวรรณ  หอมช่ืน ค่าจ้างจัดท าหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 10,000.00       10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุโขทัยโพสต์ 10,000.00       ร้านสุโขทัยโพสต์ 10,000.00       ราคาต่ าสุด  3/2562 03/01/2562

เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม

และข่าวสาร สพป.สท.2

9 นางเพ็ญศรี  เข่ือนขันธ์ ค่าจ้างจัดท ากล่องรับบริจาค 13,500.00       13,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วีบล๊อก 13,500.00       ร้าน ป.วีบล๊อก 13,500.00       ราคาต่ าสุด  7/2562 07/01/2562

กองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ

ยากจนด้อยโอกาส

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

วันท่ี  31  มกราคม  2562

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน เดือนน ปี ท่ีท าสัญญา

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

วันท่ี  31  มกราคม  2562

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 นางนิภา  โต๊ะถม ค่าจ้างจัดท าโล่รางวัล 19,500.00       19,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วีบล๊อก 19,500.00       ร้าน ป.วีบล๊อก 19,500.00       ราคาต่ าสุด  8/2562 07/01/2562

ครูดี ครูผู้ทรงคุณธรรม

สพป.สท.2 ปีการศึกษา 2561

11 น.ส.คนึง  เล่ือนชิด ค่าจ้างจัดท าตะแกรงเหล็ก 25,000.00       25,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์  ฟะสูงเนิน 25,000.00       นายเสน่ห์  ฟะสูงเนิน 25,000.00       ราคาต่ าสุด  9/2562 28/01/2562

รองรับถังขยะ และตะแกรง

คัดแยกขยะ

107,790.00     107,790.00      107,790.00      107,790.00      รวมท้ังส้ิน


