
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำน้ ำด่ืม ส.ค.2563 2,340.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 2,340.00 บำท ลงวนัที ่3 สิงหำคม 2563

2 ค่ำป้ำยไวนิล 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,000.00 บำท ลงวนัที ่3 สิงหำคม 2563

3 ค่ำถ่ำยเอกสำร 304.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 304.00 บำท ลงวนัที ่3 สิงหำคม 2563

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร เดือน ส.ค.63 460.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 460.00 บำท ลงวนัที ่3 สิงหำคม 2563

5 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,225.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,225.00 บำท ลงวนัที ่4 สิงหำคม 2563

6 ค่ำชุดแจกัน 810.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ช้อปเพลิน88, หจก.ช้อปเพลิน88, ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
ร้ำนใหญ่เซรำมิก ร้ำนใหญ่เซรำมิก ลงวนัที ่4 สิงหำคม 2563

รำคำตกลงจ้ำง 810.00 บำท

7 ค่ำจัดท ำเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 6,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่34/2563
รำคำตกลงซ้ือ 6,000.00 บำท ลงวนัที ่4 สิงหำคม 2563

8 ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 10,297.00             - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 10,297.00 บำท ลงวนัที ่6 สิงหำคม 2563

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2563
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วนัที ่ 31  สิงหำคม  2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 703.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 703.00 บำท ลงวนัที ่6 สิงหำคม 2563

10 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 3,000.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.ล ำปำงตะแกรงเหล็ก หจก.ล ำปำงตะแกรงเหล็ก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท ลงวนัที ่6 สิงหำคม 2563

11 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,070.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,070.00 บำท ลงวนัที ่6 สิงหำคม 2563

12 ค่ำถ่ำยเอกสำร 331.20                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 331.20 บำท ลงวนัที ่13 สิงหำคม 2563

13 ค่ำโปรแกรมก ำจัดไวรัส 5,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรักกำรคิดพัฒนำ ร้ำนรักกำรคิดพัฒนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่26/2563
รำคำตกลงจ้ำง 5,000.00 บำท ลงวนัที ่14 สิงหำคม 2563

14 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 13,260.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่27/2563
รำคำตกลงซ้ือ 13,260.00 บำท ลงวนัที ่14 สิงหำคม 2563

15 ค่ำถ่ำยเอกสำร 595.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 595.00 บำท ลงวนัที ่18 สิงหำคม 2563

16 ค่ำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 300.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 300.00 บำท ลงวนัที ่19 สิงหำคม 2563

17 ค่ำซ่อมแอร์รถยนต์รำชกำร 16,450.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่ 35/2563
ทะเบียน บย-9344 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 16,450.00 บำท ลงวนัที ่21 สิงหำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
18 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 1,560.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่ 

ทะเบียน กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 1,560.00 บำท ลงวนัที ่21 สิงหำคม 2563

19 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,000.00 บำท ลงวนัที ่24 สิงหำคม 2563

20 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,700.00 บำท ลงวนัที ่24 สิงหำคม 2563

21 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 110.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 110.00 บำท ลงวนัที ่24 สิงหำคม 2563

22 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 2,120.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,120.00 บำท ลงวนัที ่25 สิงหำคม 2563

23 ค่ำจ้ำงท ำแผ่น ก.ค.ศ.16 (กพ7) 3,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปกำรพิมพ์ ร้ำนศิลปกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่36/2563
รำคำตกลงจ้ำง 3,600.00 บำท ลงวนัที ่25 สิงหำคม 2563

24 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,145.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,145.00 บำท ลงวนัที ่26 สิงหำคม 2563

25 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,080.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,080.00 บำท ลงวนัที ่26 สิงหำคม 2563

26 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,500.00 บำท ลงวนัที ่27 สิงหำคม 2563

27 ค่ำกระสอบเก็บเอกสำร 700.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญเกียรติ ร้ำนเจริญเกียรติ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 700.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
28 ค่ำหมึกพิมพ์ 12,150.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่น จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่น จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่28/2563

รำคำตกลงจ้ำง 12,150.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

29 ค่ำหมึกพิมพ์ 9,850.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่29/2563
รำคำตกลงจ้ำง 9,850.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

30 ค่ำป้ำยไวนิล 5,250.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.วำยแอนด์เอ็นซัพพลำย(1998) หจก.วำยแอนด์เอ็นซัพพลำย(1998) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่37/2563
รำคำตกลงจ้ำง 5,250.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

31 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,000.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

32 ค่ำท ำแผ่นพับ 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง บ.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซ่ี จ ำกัด บ.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซ่ี จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,500.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

33 ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 3,960.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโซนี่บำร์ซ่ำร์ ร้ำนโซนี่บำร์ซ่ำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,960.00 บำท ลงวนัที ่31 สิงหำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


