
แบบ สขร.1

ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร 3,650.00              - เฉพาะเจาะจง รานกองการคา รานกองการคา ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 3,650.00 บาท ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563

2 คาน้ําดื่ม มีนาคม 2563 2,348.00              - เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มโพลี่สตาร รานน้ําดื่มโพลี่สตาร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 2,348.00 บาท ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563

3 คาจางทําเกียรติบัตร 600.00                 - เฉพาะเจาะจง น.ส.ปานชนก  เหล็กดี น.ส.ปานชนก  เหล็กดี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 600.00 บาท ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563

4 ซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร 11,300.00             - เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  แสงเมืองเปยง นายวรวุฒิ  แสงเมืองเปยง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 10/2563

ราคาตกลงซื้อ 11,300.00 บาท ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563

5 คาถายเอกสาร 2,350.00              - เฉพาะเจาะจง รานพ.ี เซ็นเตอร รานพี. เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 2,350.00 บาท ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563

6 คาถายเอกสาร 4,365.00              - เฉพาะเจาะจง รานพ.ี เซ็นเตอร รานพี. เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 4,365.00 บาท ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563

7 คาปายไวนิล 1,000.00              - เฉพาะเจาะจง รานลายเสนการพิมพ รานลายเสนการพิมพ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,000.00 บาท ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563

8 คาจางทําตรายาง 9,800.00              - เฉพาะเจาะจง รานไอเดีย รานไอเดีย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 12/2563

ราคาตกลงจาง 9,800.00 บาท ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563

                                   แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  2563

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

วันท่ี  31  มีนาคม  2563



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

9 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 15,800.00             - เฉพาะเจาะจง รานสุพันธ เครื่องเย็น รานสุพันธ เครื่องเย็น ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 13/2563

สํานักงาน ราคาตกลงจาง 15,800 บาท ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563

10 คาวัสดุปองกันโควิด-19 2,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายโสฬส  กันทะรัง นายโสฬส  กันทะรัง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

เจลลางมือ ราคาตกลงซื้อ 2,000.00 บาท ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2563

11 คาซอมแซมบํารุงรถยนตสวนกลาง 3,380.56              - เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา นอรทเทิรน จํากัด บริษัท โตโยตา นอรทเทิรน จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

นข 6795 ลําปาง ราคาตกลงจาง 3,380.56 บาท ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2563

12 คาวัสดุปองกันโควิด-19 2,000.00              - เฉพาะเจาะจง นางคําสุข  สุดหอม นางคําสุข  สุดหอม ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

หนากากอนามัยแบบผา ราคาตกลงซื้อ 2,000.00 บาท ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563

13 คาจางนักจิตวิทยา 36,000.00             - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิกมล  กาหลา น.ส.ศศิกมล  กาหลา ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 14/2563

เมษายน 2563-พฤษภาคม 2563 ราคาตกลงจาง 36,000 บาท ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563

(เม.ย.63-พ.ค.63 เดือนละ 18,000 บาท)

14 คาปรับปรุงซอมแซมหองทํางาน 2,500.00              - เฉพาะเจาะจง รานถาวรฝาเพดาน รานถาวรฝาเพดาน ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 2,500.00 บาท ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563

15 คาวัสดุปองกันโควิด-19 7,500.00              - เฉพาะเจาะจง บ. ช. เภสัช จํากัด บ. ช. เภสัช จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 11/2563

ราคาตกลงซื้อ 7,500.00 บาท ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563

16 คาปายไวนิล 1,200.00              - เฉพาะเจาะจง รานลายเสนการพิมพ รานลายเสนการพิมพ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,200.00 บาท ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563

17 ซอมชุดรับแขก 7,500.00              - เฉพาะเจาะจง รานทําเบาะเทพกร รานทําเบาะเทพกร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 16/2563

ราคาตกลงจาง 7,500.00 บาท ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

18 คาถายเอกสาร 4,845.00              - เฉพาะเจาะจง รานพ.ี เซ็นเตอร รานพี. เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 4,845.00 บาท ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563

19 คาถายเอกสาร 360.00                 - เฉพาะเจาะจง รานพ.ี เซ็นเตอร รานพี. เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 360.00 บาท ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563

20 คาถายเอกสาร 810.00                 - เฉพาะเจาะจง รานพ.ี เซ็นเตอร รานพี. เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 810.00 บาท ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563

21 คาถายเอกสาร 595.00                 - เฉพาะเจาะจง รานพ.ี เซ็นเตอร รานพี. เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 595.00 บาท ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563

22 คาซอมแซมปริ้นเตอร 600.00                 - เฉพาะเจาะจง หจก. ทอปพีซี คอมพิวเตอร หจก. ทอปพีซี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 600.00 บาท ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563


