
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำน้ ำด่ืม พฤษภำคม 2562 1,560.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 1,560.00 บำท ลงวันที ่1 พฤษภำคม 2562

2 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองส ำนกังำน 2,196.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนพนัธ์ ร้ำนรัตนพนัธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

โครงกำรเขตุจริต รำคำตกลงซ้ือ 2,196.00 บำท ลงวันที ่3 พฤษภำคม 2562

3 ค่ำถ่ำยเอกสำร 970.40                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 970.40 บำท ลงวันที ่3 พฤษภำคม 2562

4 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองส ำนกังำน 10,995.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนพนัธ์ ร้ำนรัตนพนัธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่7/2562

รำคำตกลงซ้ือ 10,995.00 บำท ลงวันที ่6 พฤษภำคม 2562

5 ค่ำปกเกียรติบตัร O-NET 27,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นปกไหม ร้ำนบำ้นปกไหม ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่32/2562

(เงินนอกงบประมำณ) รำคำตกลงจ้ำง 27,00.00 บำท ลงวันที ่7 พฤษภำคม 2562

6 ค่ำซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 390.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก. ทอ๊ปพซีี คอมพวิเตอร์ หจก. ทอ๊ปพซีี คอมพวิเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 390.00 บำท ลงวันที ่14 พฤษภำคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2562

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วันที ่ 29  พฤษภำคม  2562

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจน ์ หล่อประดิษฐ์ นำยวิโรจน ์ หล่อประดิษฐ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่34/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

8 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยโอภำส  วิชชุไตรภพ นำยโอภำส  วิชชุไตรภพ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่35/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

9 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำงนติยำ  รัตนศุกล นำงนติยำ  รัตนศุกล ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่36/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

10 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยอดิศักด์ิ  ลำภเจริญกิจสกุล นำยอดิศักด์ิ  ลำภเจริญกิจสกุล ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่37/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

11 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยนรัินดร์  ศิริทองค ำ นำยนรัินดร์  ศิริทองค ำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่38/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

12 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยวิชัย  บญุมำวงศ์ นำยวิชัย  บญุมำวงศ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่39/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

13 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์พงษ์  พงษ์โพธิพทิกัษ์ นำยณัฏฐ์พงษ์  พงษ์โพธิพทิกัษ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่40/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

14 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำงสำวบญุช่วย  ขันค ำหมุด นำงสำวบญุช่วย  ขันค ำหมุด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่41/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำงดรุณี  สินสันธิเทศ นำงดรุณี  สินสันธิเทศ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่42/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

16 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำงบวักัน  นพทศพร นำงบวักัน  นพทศพร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่43/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

17 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำ  นนัทชัย นำงสำวรัตนำ  นนัทชัย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่44/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

18 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยกฤษณ์  มำโยง นำยกฤษณ์  มำโยง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่45/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

19 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยณภกฤษณ  บตุรกระจ่ำง นำยณภกฤษณ  บตุรกระจ่ำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่46/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

20 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยทศันะ  วิรุณวรำทพิย์ นำยทศันะ  วิรุณวรำทพิย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่47/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

21 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน ์ ค ำขอด นำยวิรัตน ์ ค ำขอด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่48/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

22 ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแหง่แผ่นดิน 76,774.24             - เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ต๊ะต้องใจ นำยสมศักด์ิ  ต๊ะต้องใจ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่49/2562

รำคำตกลงจ้ำง 76,774.24 บำท ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 ค่ำหมึกพมิพ์ 39,700.00             - เฉพำะเจำะจง บ. สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ บ. สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่8/2562

จ ำกัด จ ำกัด ลงวันที ่17 พฤษภำคม 2562

รำคำตกลงซ้ือ 39,700.00 บำท

24 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 650.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก. เพือ่นแอร์ล ำปำง หจก. เพือ่นแอร์ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 650.00 บำท ลงวันที ่17 พฤษภำคม 2562

25 ค่ำสวิทช์เบรกเกอร์แอร์ 130.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน 99 ร้ำน 99 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 130.00 บำท ลงวันที ่22 พฤษภำคม 2562

26 ค่ำซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 5,800.00               - เฉพำะเจำะจง หจก. ทอ๊ปพซีี คอมพวิเตอร์ หจก. ทอ๊ปพซีี คอมพวิเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่50/2562

รำคำตกลงจ้ำง 5,800.00 บำท ลงวันที ่22 พฤษภำคม 2562

27 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมรำงประตู 340.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนทรพำณิชย์ ร้ำนสุนทรพำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 340.00 บำท ลงวันที ่27 พฤษภำคม 2562

28 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟำ้ 6,386.00               - เฉพำะเจำะจง บ. เล่ำจิ้นกวง จ ำกัด บ. เล่ำจิ้นกวง จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่9/2562

รำคำตกลงซ้ือ 6,386.00 บำท ลงวันที ่31 พฤษภำคม 2562

29 ค่ำถ่ำยเอกสำร 174.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพ.ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 174.00 บำท ลงวันที ่31 พฤษภำคม 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


