
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00         - เฉพำะเจำะจง บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกดั บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

เมษำยน - มิถุนำยน 2563 บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จ ำกดั บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จ ำกดั ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

2 ค่ำหมึกพมิพ์ 3,390.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
จ ำกดั จ ำกดั ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

รำคำตกลงซ้ือ 3,390.00 บำท

3 ค่ำวัสดุอปุกรณ์ส้ินเปลืองส ำนักงำน 49,129.00           - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 12/2563
รำคำตกลงซ้ือ 49,129.00 บำท ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

4 ค่ำวัสดุอปุกรณ์ 2,081.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอไุรดินเผำ ร้ำนอไุรดินเผำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่
(ใช้ในกำรจดัสถำนที่ล้ำงมือ ป้องกนั หจก.เต๊กหมง รำคำตกลงซ้ือ 1,230.00 บำท ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563
Covid-19) หจก.เต๊กหมง

รำคำตกลงซ้ือ 851.00 บำท

5 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง 2,800.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพภิพอะไหล่ ร้ำนพภิพอะไหล่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
บย 9344 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 2,800 บำท ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

6 ค่ำน้ ำด่ืม เมษำยน 2563 3,463.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 3,463.00 บำท ลงวันที่ 3 เมษำยน 2563

7 ค่ำวัสดุอปุกรณ์ส้ินเปลืองส ำนักงำน 2,146.00             - เฉพำะเจำะจง บจก.นนท์วัสดุ พลัส บจก.นนท์วัสดุ พลัส ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่
รำคำตกลงซ้ือ 2,146 บำท ลงวันที่ 3 เมษำยน 2563

                                 แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  เมษำยน  2563

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
วันที่  30  เมษำยน  2563



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

8 ค่ำถ่ำยเอกสำร 293.60               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 293.60 บำท ลงวันที่ 3 เมษำยน 2563

9 ค่ำวัสดุอปุกรณ์ 3,839.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.ช้อปเพลิน88 หจก.ช้อปเพลิน88 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่
(ป้องกนั Covid-19) รำคำตกลงซ้ือ 3,839.00 บำท ลงวันที่ 10 เมษำยน 2563

10 ค่ำจดัท ำป้ำยชื่อ 4,278.00             - เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ บ.อำร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
(โครงกำรป้องกนั Covid-19) รำคำตกลงจำ้ง 4,278.00 บำท ลงวันที่ 13 เมษำยน 2563

11 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,675.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พ.ีเซนเตอร์ ร้ำน พี.พ.ีเซนเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 1,675.00 บำท ลงวันที่ 13 เมษำยน 2563

12 ค่ำวัสดุอปุกรณ์ 164,400.00         - เฉพำะเจำะจง บ. ช. เภสัช จ ำกดั บ. ช. เภสัช จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 13/2563
(ป้องกนั Covid-19) รำคำตกลงซ้ือ 164,400.00 บำท ลงวันที่ 14 เมษำยน 2563

13 ค่ำวัสดุอปุกรณ์จดัท ำโรงเพำะช ำ 2,204.00             - เฉพำะเจำะจง บจก.นนท์วัสดุ พลัส บจก.นนท์วัสดุ พลัส ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่
รำคำตกลงซ้ือ 2,204 บำท ลงวันที่ 20 เมษำยน 2563

14 ค่ำจำ้งจดัท ำหน้ำกำกอนำมัยชนิดผ้ำ 66,836.00           - เฉพำะเจำะจง นำงเกษร  ยศปินตำ นำงเกษร  ยศปินตำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 17/2563
รำคำตกลงจำ้ง 66,836.00 บำท ลงวันที่ 20 เมษำยน 2563

15 ค่ำถ่ำยเอกสำร 825.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ.ี เซ็นเตอร์ ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 825.00 บำท ลงวันที่ 20 เมษำยน 2563

16 ค่ำถ่ำยเอกสำร 432.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 432.00 บำท ลงวันที่ 21 เมษำยน 2563



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

17 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง 3,800.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพภิพอะไหล่ ร้ำนพภิพอะไหล่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กท 2606 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 3,800 บำท ลงวันที่ 27 เมษำยน 2563

18 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,736.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ.ี เซ็นเตอร์ ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 2,736.00 บำท ลงวันที่ 29 เมษำยน 2563

19 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม สพม.35 202,500.00        185,028.44  เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ ไชยธงรัตน์ นำยสมศักด์ิ ไชยธงรัตน์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ สัญญำจำ้ง เลขที่ 2/2563
รำคำตกลงจำ้ง 185,000 บำท ลงวันที่ 29 เมษำยน 2563

20 ค่ำถ่ำยเอกสำร 352.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ.ี เซ็นเตอร์ ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 352.00 บำท ลงวันที่ 30 เมษำยน 2563

21 ค่ำบริกำรประเภทพื้นที่จดัเกบ็เว็ปไซต์ 21,210.00           - เฉพำะเจำะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 18/2563
จ ำกดั (มหำชน) จ ำกดั (มหำชน) ลงวันที่ 30 เมษำยน 2563

รำคำตกลงซ้ือ 21,210.00 บำท


