
ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เลขท่ีของสัญญา วัน เดือนน ปี ท่ีท าสัญญา

1 นางณัฎฐิญา  พัฒนพิเชียร ค่าวัสดุโครงการอบอรม 3,010.00        3,010.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 3,010.00         ร้านจีเนียส์ คอม 3,010.00         ราคาต่ าสุด  8/2562 05/02/2562

ด้านการตรวจสอบภายใน

2 น.ส.รจนา  จิระเดชประไพ ค่าวัสดุอบอรมลูกเสือ 550.00           550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 550.00            ร้านจีเนียส์ คอม 550.00            ราคาต่ าสุด  9/2562 06/02/2562

ต้านภัยยาเสพติด

3 นางศุกลรัตน์  ม่ิงสมร ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตร 3,900.00        3,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม  จงบริบูรณ์ 3,900.00         นายบุญธรรม  จงบริบูรณ์ 3,900.00         ราคาต่ าสุด  10/2562 26/02/2562

4 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  5/2562 04/02/2562

5 นางนรินทร์  กรายทอง ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 1,200.00        1,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสกายปร้ินท์ 1,200.00         ร้านสกายปร้ินท์ 1,200.00         ราคาต่ าสุด  17/2562 11/02/2562

มอบทุนการศึกษา

6 น.ส.รจนา  จิระเดชประไพ ค่าเช่าสถานท่ีอบรมลูกกเสือ 3,000.00        3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ค่ายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม 3,000.00         ค่ายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม 3,000.00         ราคาต่ าสุด  18/2562 13/02/2562

ต้านภัยยาเสพติด

7 นางศุภจิต  มาตมุงคุณ ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,200.00        4,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส์ คอม 4,200.00         ร้านจีเนียส์ คอม 4,200.00         ราคาต่ าสุด  19/2562 21/02/2562

กลุ่มศึกษานิเทศก์

8 นางเบญจมาศ  เฉลิมศรี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 794.00           794.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางละออ  เจริญสุข 794.00            นางละออ  เจริญสุข 794.00            ราคาต่ าสุด  20/2562 25/02/2562

การจัดซ้ือครุภัณฑ์

9 น.ส.สรญารักษ์  ปานด า ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ-เก้าอ้ี 4,700.00        4,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางเฉลย  ใยดี 4,700.00         นางเฉลย  ใยดี 4,700.00         ราคาต่ าสุด  21/2562 26/02/2562

งานมหกรรมทักษะวิฃาชีพ

10 นางศุกลรัตน์  ม่ิงสมร ค่าเช่าสถานท่ีงานมหกรรม 3,000.00        3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตร 3,000.00         วิทยาลัยเกษตร 3,000.00         ราคาต่ าสุด  22/2562 27/02/2562

ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยีสุโขทัย และเทคโนโลยีสุโขทัย

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  6/2562 28/02/2562

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  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  28  กุมภาพันธ์  2562

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

12 นายชัยวัฒน์  วิริยะบัณฑิต ค่าจ้างจัดท าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 5,750.00        5,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางละออ เจริญสุข 5,750.00         นางละออ เจริญสุข 5,750.00         ราคาต่ าสุด  10/2562 20/02/2562

คู่มือด าเนินการสอบวัดความสามารถ

ระดับชาติ (NT)

13 น.ส.พเยาว์  อ่วมภักดี ค่าจ้างจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 429,673.00     429,673.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ริมปิงการพิมพ์ 429,673.00      หจก.ริมปิงการพิมพ์ 429,673.00      ราคาต่ าสุด  11/2562 21/02/2562

ในกนารสออบปลายปีของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561

14 นายมุนินทร  มาตมุงคุณ ค่าจ้างเคร่ืองขยายเสียง 30,000.00       30,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  จันง้ิว 30,000.00        นายกฤษณะ  จันง้ิว 30,000.00        ราคาต่ าสุด  13/2562 26/02/2562

เวที และอุปกรณ์การแสดง

งานมหกรรมทักษะวิชาชีพ

15 นางศุกลรัตน์  ม่ิงสมร ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 32,000.00       32,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสกายปร้ินท์ 32,000.00        ร้านสกายปร้ินท์ 32,000.00        ราคาต่ าสุด  14/2562 27/02/2562

งานมหกรรมทักษะวิชาชีพ

ตลาดนนัดนักเรียน 

16 นายศณัณยู  ยุบล ค่าวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพ 30,000.00       30,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลนาโน 30,000.00        ร้านดิจิตอลนาโน 30,000.00        ราคาต่ าสุด  5/2562 20/02/2562

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

17 น.ส.พเยาว์  อ่วมภักดี ค่าวัสดุด าเนินการสอบ 10,000.00       10,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลนาโน 10,000.00        ร้านดิจิตอลนาโน 10,000.00        ราคาต่ าสุด  6/2562 27/02/2562

ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการ

สอบปลายปีของผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2561

18 นายชัยวัฒน์  วิริยะบัณฑิต ค่าวัสดุด าเนินการทดสอบ 15,000.00       15,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอลนาโน 15,000.00        ร้านดิจิตอลนาโน 15,000.00        ราคาต่ าสุด  7/2562 27/02/2562

วัดความสามารถพ้ืนฐาน (NT)

552,423.00     552,423.00      552,423.00      552,423.00      รวมท้ังส้ิน


