
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

รำคำตกลงซ้ือ 1,280.00 บำท ลงวันที ่1 มีนำคม 2562

2 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,400.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพ.ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 2,400.00 บำท ลงวันที ่1 มีนำคม 2562

3 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองส ำนกังำน 2,000.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนพนัธ์ ร้ำนรัตนพนัธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

โครงกำรรับนกัเรียน รำคำตกลงซ้ือ 2,000.00 บำท ลงวันที ่4 มีนำคม 2562

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 650.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 650.00 บำท ลงวันที ่8 มีนำคม 2562

5 ค่ำถ่ำยเอกสำร 174.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 174.00 บำท ลงวันที ่12 มีนำคม 2562

6 ค่ำวัสดุอุปกรณ์งำนบำ้นงำนครัว 17,590.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนเวิลด์ ซัพพลำย ร้ำนคลีนเวิลด์ ซัพพลำย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่4/2562

รำคำตกลงซ้ือ 17,590.00 บำท ลงวันที ่14 มีนำคม 2562

7 ค่ำซ่อมแซมระบบไฟฟำ้ภำยใน 40,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ. เอ็นดีพลัส ซีซีทวีี จ ำกัด บ. เอ็นดีพลัส ซีซีทวีี จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่27/2562

รำคำตกลงจ้ำง 40,000.00 บำท ลงวันที ่14 มีนำคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2562

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วันที ่ 29  มีนำคม  2562

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 ค่ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์กำรเลือกต้ัง 260.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้น กำรพมิพ์ ร้ำนลำยเส้น กำรพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 260.00 บำท ลงวันที ่14 มีนำคม 2562

9 ค่ำถ่ำยเอกสำร 50.40                   - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 50.40 บำท ลงวันที ่14 มีนำคม 2562

10 ค่ำถ่ำยเอกสำร 4,494.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพ.ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 4,494.00 บำท ลงวันที ่15 มีนำคม 2562

11 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,000.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพ.ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่2

รำคำตกลงจ้ำง 2,000.00 บำท ลงวันที ่19 มีนำคม 2562

12 ค่ำถ่ำยเอกสำร 588.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 588.00 บำท ลงวันที ่20 มีนำคม 2562

13 ค่ำถ่ำยเอกสำร 470.40                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 470.40 บำท ลงวันที ่20 มีนำคม 2562

14 ค่ำธงชำติ/ธงสัญลักษณ์อำเซียน 850.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนพนัธ์ ร้ำนรัตนพนัธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 850.00 บำท ลงวันที ่21 มีนำคม 2562

15 ค่ำชุดสร้ำงเว็ปไซต์ 2,880.00               - เฉพำะเจำะจง บ. ซ้ีด ทมีส์ จ ำกัด บ. ซ้ีด ทมีส์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 2,880.00 บำท ลงวันที ่21 มีนำคม 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 ค่ำซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ 13,589.00             - เฉพำะเจำะจง บ. เอ็นดีพลัส ซีซีทวีี จ ำกัด บ. เอ็นดีพลัส ซีซีทวีี จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่28/2562

รำคำตกลงจ้ำง 13,589.00 บำท ลงวันที ่22 มีนำคม 2562

17 ค่ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์แยกขยะ 585.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้น กำรพมิพ์ ร้ำนลำยเส้น กำรพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 585.00 บำท ลงวันที ่22 มีนำคม 2562

18 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,280.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพ.ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 2,280.00 บำท ลงวันที ่26 มีนำคม 2562

19 ค่ำถ่ำยเอกสำร 270.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 270.00 บำท ลงวันที ่27 มีนำคม 2562

20 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองส ำนกังำน 1,820.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนพนัธ์ ร้ำนรัตนพนัธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

โครงกำรอบรมครูผู้นเิทศก์ รำคำตกลงซ้ือ 1,820.00 บำท ลงวันที ่26 มีนำคม 2562

21 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 3,659.40               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกลกำรออโต้คำร์ ร้ำนกลกำรออโต้คำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่

กท 2606 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 3,659.40 บำท ลงวันที ่29 มีนำคม 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


