
แบบ สขร.1

ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 21,140.00             - เฉพาะเจาะจง บ. สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร บ. สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที1่4/2563

จํากัด จํากัด ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563

ราคาตกลงซื้อ 21,140.00 บาท

2 คาจางพัฒนาระบบเผยแพรสื่อ 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง นายภูมินทร  อุปนันท นายภูมินทร  อุปนันท ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 19/2563

นวัตกรรม ราคาตกลงจาง 10,000.00 บาท ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563

3 คาวัสดุอุปกรณ 7,540.00              - เฉพาะเจาะจง ราน เอไอ-ไพศาล จํากัด ราน เอไอ-ไพศาล จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 15/2563

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน ราคาตกลงซื้อ 7,540.00 บาท ลงวันท่ี12 พฤษภาคม 2563

การสอนทางไกล

4 คาถายเอกสาร 3,960.00              - เฉพาะเจาะจง รานพ.ี เซ็นเตอร รานพี. เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 3,960.00 บาท ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

5 คาถายเอกสาร 400.00                 - เฉพาะเจาะจง รานพ.ี เซ็นเตอร รานพี. เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 400.00 บาท ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

6 คาจัดทําเอกสารการปะชุม 1,000.00              - เฉพาะเจาะจง ราน ซี-อาร กอปปเซนเตอร ราน ซี-อาร กอปปเซนเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,000.00 บาท ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

7 คาน้ําดื่ม พฤษภาคม 2563 2,492.00              - เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มโพลี่สตาร รานน้ําดื่มโพลี่สตาร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 2,492.00 บาท ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563

                               แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

วันท่ี  31  พฤษภาคม  2563



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

8 คาวัสดุอุปกรณการเกษตร และงานสี 9,885.00              - เฉพาะเจาะจง รานกองการคา รานกองการคา ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 16/2563

ราคาตกลงซื้อ 9,885.00 บาท ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563

9 คาซอมแซมเครื่องตัดหญา 710.00                 - เฉพาะเจาะจง รานโรจนธนาพันธ รานโรจนธนาพันธ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 710 บาท ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563

10 คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองสํานักงาน 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนพันธ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 17/2563

ราคาตกลงซื้อ 10,000.00 บาท ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563

11 คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองสํานักงาน 7,528.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุป ลําปาง หจก.เคที กรุป ลําปาง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 18/2563

ราคาตกลงซื้อ 7,528.00 บาท ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

12 คาจัดทําเอกสารคูมือ 18,600.00             - เฉพาะเจาะจง รานศูนยถายเอกสาร 2000 รานศูนยถายเอกสาร 2000 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 20/2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กอปปเซ็นเตอร กอปปเซ็นเตอร ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

ราคาตกลงจาง 18,600.00 บาท

13 คาจัดทําเอกสาร 5,000.00              - เฉพาะเจาะจง รานพ.ี เซ็นเตอร รานพี. เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 21/2563

ราคาตกลงจาง 5,000.00 บาท ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

14 คาซอมแซมโทรศัพท 2,500.00              - เฉพาะเจาะจง นายไกรวุฒิ  ธรรมสุ นายไกรวุฒิ  ธรรมสุ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 2,500.00 บาท ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563

15 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 11,750.00             - เฉพาะเจาะจง ราน สุพันธ (เครื่องเย็น) ราน สุพันธ (เครื่องเย็น) ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 22/2562

ราคาตกลงจาง 11,750.00 บาท ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

16 คาซอมแซมเครื่องขยายสัญญาณเสียง 4,900.00              - เฉพาะเจาะจง บ. สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร บ. สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

จํากัด จํากัด ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563

ราคาตกลงจาง 4,900.00 บาท

17 คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองสํานักงาน 5,545.00              - เฉพาะเจาะจง บ.นนทวัสดุ พลัส จํากัด บ.นนทวัสดุ พลัส จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 19/2563

ราคาตกลงซื้อ 5,545.00 บาท ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

18 คาวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว 11,155.00             - เฉพาะเจาะจง รานคลีนเวิลด ซัพพลาย รานคลีนเวิลด ซัพพลาย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 20/2563

ราคาตกลงซื้อ 11,155.00 บาท ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

19 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 600.00                 - เฉพาะเจาะจง ราน สุพันธ (เครื่องเย็น) ราน สุพันธ (เครื่องเย็น) ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 600.00 บาท ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563


