
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

มกรำคม - มีนำคม 2564 บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด ลงวนัที ่4 มกรำคม 2564

2 ค่ำน้ ำด่ืม มกรำคม 2564 1,640.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,640.00 บำท ลงวนัที ่4 มกรำคม 2564

3 ค่ำท ำแผ่นแม่เหล็ก 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง บ.โปรซำยน์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด บ.โปรซำยน์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,000.00 บำท ลงวนัที ่4 มกรำคม 2564

4 ค่ำท ำโล่รำงวลั 11,360.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่11/2564
รำคำตกลงจ้ำง 11,360.00 บำท ลงวนัที ่6 มกรำคม 2564

5 ค่ำท ำตรำยำง 400.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 400.00 บำท ลงวนัที ่7 มกรำคม 2564

6 ค่ำซ่อมแซมระบบท ำควำมเย็นรถยนต์ 7,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่12/2564
นข-5143 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 7,600.00 บำท ลงวนัที ่7 มกรำคม 2564

7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 270.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 270.00 บำท ลงวนัที ่11 มกรำคม 2564

8 ค่ำท ำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 6,750.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.กิจเสรีกำรพิมพ์ หจก.กิจเสรีกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่13/2564
และผู้รับบ ำนำญ รำคำตกลงจ้ำง 6,750.00 บำท ลงวนัที ่15 มกรำคม 2564

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2564
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วนัที ่ 29  มกรำคม  2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 ค่ำวสัดุซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง 1,766.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตระกูลทองวสัดุ, ศรีชำวสัดุ ร้ำนตระกูลทองวสัดุ, ศรีชำวสัดุ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 1,766.00 บำท ลงวนัที ่18 มกรำคม 2564

10 ค่ำจ้ำงตกแต่งตัดกิ่งไม้ 3,000.00              - เฉพำะเจำะจง นำยวทิยำ  ค ำแก้ว นำยวทิยำ  ค ำแก้ว ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,000.00 บำท ลงวนัที ่18 มกรำคม 2564

11 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,300.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
จ ำกัด จ ำกัด ลงวนัที ่19 มกรำคม 2564

รำคำตกลงซ้ือ 1,300.00 บำท

12 ค่ำถ่ำยเอกสำร 300.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 300.00 บำท ลงวนัที ่19 มกรำคม 2564

13 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,688.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนพันธ์ ร้ำนรัตนพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,688.00 บำท ลงวนัที ่19 มกรำคม 2564

14 ค่ำท ำกรอบเกียรติบัตร 900.00                 - เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศักด์ิ  ตำสืบ นำยเกียรติศักด์ิ  ตำสืบ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 900.00 บำท ลงวนัที ่19 มกรำคม 2564

15 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองส ำรองไฟ 2,100.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
จ ำกัด จ ำกัด ลงวนัที ่19 มกรำคม 2562

รำคำตกลงจ้ำง 2,100.00 บำท

16 ค่ำซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 300.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 300.00 บำท ลงวนัที ่19 มกรำคม 2564

17 ค่ำเช่ำพืน้ทีจ่ัดเก็บเวป็ไซต์ 100 GB 16,050.00             - เฉพำะเจำะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่14/2564
(กุมภำพันธ-์กันยำยน 2564) รำคำตกลงจ้ำง 16,050.00 บำท ลงวนัที ่26 มกรำคม 2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
18 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,300.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่

รำคำตกลงจ้ำง 2,300.00 บำท ลงวนัที ่28 มกรำคม 2564

19 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 3,810.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 3,810.00 บำท ลงวนัที ่29 มกรำคม 2564

20 ค่ำซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 590.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ หจก.ท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 590.00 บำท ลงวนัที ่29 มกรำคม 2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


