
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำน้ ำด่ืม เมษำยน 2562 1,280.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 1,280.00 บำท ลงวันที ่1 เมษำยน 2562

2 ค่ำถ่ำยเอกสำร 199.20                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 199.20 บำท ลงวันที ่2 เมษำยน 2562

3 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

เมษำยน - มิถุนำยน 2562 บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จ ำกัด บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จ ำกัด ลงวันที ่4 เมษำยน 2562

4 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 4,100.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพนัธ์ (เคร่ืองเย็น) ร้ำนสุพนัธ์ (เคร่ืองเย็น) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 4,100.00 บำท ลงวันที ่10 เมษำยน 2562

5 ค่ำซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ 4,900.00               - เฉพำะเจำะจง บ. เอ็นดีพลัส ซีซีทวีี จ ำกัด บ. เอ็นดีพลัส ซีซีทวีี จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 4,900.00 บำท ลงวันที ่10 เมษำยน 2562

6 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองส ำนกังำน 26,933.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนพนัธ์ ร้ำนรัตนพนัธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่5/2562

โครงกำร Green School Camp รำคำตกลงซ้ือ 26,933.00 บำท ลงวันที ่17 เมษำยน 2562

7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 9,000.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่29/2562

รำคำตกลงจ้ำง 9,000.00 บำท ลงวันที ่17 เมษำยน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2562

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วันที ่ 30  เมษำยน  2562

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 ค่ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ 40,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้น กำรพมิพ์ ร้ำนลำยเส้น กำรพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่30/2562

โครงกำร Green School Camp รำคำตกลงจ้ำง 40,000.00 บำท ลงวันที ่17 เมษำยน 2562

9 ค่ำซ่อมแซมประตูหอ้ง 900.00                 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  สมบรูณ์มำ นำยสมชำย  สมบรูณ์มำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 900.00 บำท ลงวันที ่18 เมษำยน 2562

10 ค่ำถ่ำยเอกสำร 542.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 542.00 บำท ลงวันที ่18 เมษำยน 2562

11 ค่ำซ่อมแซมปัม๊น้ ำ 700.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอดุลย์กำรประปำ ร้ำนอดุลย์กำรประปำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 700.00 บำท ลงวันที ่18 เมษำยน 2562

12 ค่ำถ่ำยเอกสำร 372.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 372.00 บำท ลงวันที ่22 เมษำยน 2562

13 ค่ำพวงมำลำ 500.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 500.00 บำท ลงวันที ่24 เมษำยน 2562

14 ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 19,970.00             - เฉพำะเจำะจง บ. สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ บ. สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่6/2562

โครงกำรเขตสุจริต จ ำกัด จ ำกัด ลงวันที ่24 เมษำยน 2562

รำคำตกลงซ้ือ 19,970.00 บำท

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ค่ำถ่ำยเอกสำร 200.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพ.ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 200.00 บำท ลงวันที ่25 เมษำยน 2562

16 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดกิจกรรม 900.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนพนัธ์ ร้ำนรัตนพนัธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

เฉลิมพระเกียรติ รำคำตกลงซ้ือ 900.00 บำท ลงวันที ่30 เมษำยน 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


