
แบบ สขร.1

ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาซอมแซมบํารุงรถยนตสวนกลาง 4,381.65              - เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา นอรทเทิรน จํากัด บริษัท โตโยตา นอรทเทิรน จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

นข 4619 ลําปาง ราคาตกลงจาง 4,381.65 บาท ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563

2 คาถายเอกสาร 100.00                 - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 100.00 บาท ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563

3 คาน้ําดื่ม กุมภาพันธ 2563 2,131.00              - เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มโพลี่สตาร รานน้ําดื่มโพลี่สตาร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 2,131.00 บาท ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563

4 คาจางจัดสถานที่หองประชุม 4,500.00              - เฉพาะเจาะจง น.ส.บัวลม ยอดอินตะ น.ส.บัวลม ยอดอินตะ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 4,500.00 บาท ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563

5 คาถายเอกสาร 4,108.00              - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 4,108.00 บาท ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563

6 คาจางทําแผนพับ 350.00                 - เฉพาะเจาะจง รานทิพยดีไซน รานทิพยดีไซน ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 350.00 บาท ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563

7 คาพวงมาลา 500.00                 - เฉพาะเจาะจง รานดอกไมลีลาวดี รานดอกไมลีลาวดี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 500.00 บาท ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563

8 คาถายเอกสาร 480.00                 - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 480.00 บาท ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563

                                   แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2563

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

วันท่ี  29  กุมภาพันธ  2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

9 คาซอมแซมปริ้นเตอร 1,000.00              - เฉพาะเจาะจง หจก. ทอปพีซี คอมพิวเตอร หจก. ทอปพีซี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,000.00 บาท ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562

10 คาซอมแซมบํารุงรถยนตสวนกลาง 5,308.27              - เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา นอรทเทิรน จํากัด บริษัท โตโยตา นอรทเทิรน จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 8/2563

นข 5143 ลําปาง ราคาตกลงจาง 5,308.27 บาท ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563

11 คาวัสดุอุปกรณงานไฟฟา 723.00                 - เฉพาะเจาะจง บ.ซีอารซีไทวัสดุ จํากัด บ.ซีอารซีไทวัสดุ จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 723.00 บาท ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563

12 คาถายเอกสาร 1,710.00              - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,710.00 บาท ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

13 คาซอมแซมคอมพิวเตอรแบบพกพา 13,230.00             - เฉพาะเจาะจง บ. สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร บ. สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 9/2563

จํากัด จํากัด ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563

ราคาตกลงจาง 13,230.00 บาท

14 คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองสํานักงาน 3,400.00              - เฉพาะเจาะจง ราน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ราน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 3,400.00 บาท ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563

15 คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองสํานักงาน 2,900.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุป ลําปาง หจก.เคที กรุป ลําปาง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 2,900.00 บาท ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563

16 คาถายเอกสาร 5,400.00              - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเซ็นเตอร ราน พ.ีเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 10/2563

ราคาตกลงจาง 5,400.00 บาท ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563

17 คาจางทําปายทําเนียบบุคลากร 700.00                 - เฉพาะเจาะจง รานไอเดีย รานไอเดีย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 700.00 บาท ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

18 คาซอมแซมสายสัญญาณทีวีดาวเทียม 13,890.00             - เฉพาะเจาะจง บ. สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร บ. สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 11/2563

จํากัด จํากัด ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563

ราคาตกลงจาง 13,890.00 บาท


