
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 670.00                 - เฉพำะเจำะจง หสม.วนัชัย, หจก.ช้อปเพลิน 88 หสม.วนัชัย, หจก.ช้อปเพลิน 88 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 670.00 บำท ลงวนัที ่1 มิถุนำยน 2563

2 ค่ำวสัดุเกษตร (ทรำยถม) 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง นำงวรรณำ  ยะเรือนงำม นำงวรรณำ  ยะเรือนงำม ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,200.00 บำท ลงวนัที ่1 มิถุนำยน 2563

3 ค่ำจัดท ำเวป็ไซต์/ระบบ รักกำรอ่ำน 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำยธรีำนนท์  ศรีแก้วทุม นำยธรีำนนท์  ศรีแก้วทุม ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่23/2563 
รำคำตกลงจ้ำง 10,000.00 บำท ลงวนัที ่2 มิถุนำยน 2563

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,500.00 บำท ลงวนัที ่2 มิถุนำยน 2563

5 ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 1,028.00              - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วสัดุ พลัส จ ำกัด บ.นนท์วสัดุ พลัส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,028.00 บำท ลงวนัที ่3 มิถุนำยน 2563

6 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 3,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,500.00 บำท ลงวนัที ่5 มิถุนำยน 2563

7 ค่ำน้ ำด่ืม มิถุนำยน 2563 2,264.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,264.00 บำท ลงวนัที ่5 มิถุนำยน 2563

8 ค่ำถ่ำยเอกสำร 800.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 800.00 บำท ลงวนัที ่5 มิถุนำยน 2563

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2563
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วนัที ่ 30  มิถุนำยน  2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 ค่ำถ่ำยเอกสำร ประจ ำเดือน ม.ิย.63 1,126.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 1,126.00 บำท ลงวนัที ่5 มิถุนำยน 2563

10 ค่ำวสัดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว 2,542.00              - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วสัดุ พลัส จ ำกัด บ.นนท์วสัดุ พลัส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,542.00 บำท ลงวนัที ่10 มิถุนำยน 2563

11 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,374.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,374.00 บำท ลงวนัที ่10 มิถุนำยน 2563

12 ค่ำถ่ำยเอกสำร 4,050.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 4,050.00 บำท ลงวนัที ่10 มิถุนำยน 2563

13 ค่ำจ้ำงท ำเกียรติบัตร 1,425.00              - เฉพำะเจำะจง นำงสำวปำนชนก  เหล็กดี นำงสำวปำนชนก  เหล็กดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,425.00 บำท ลงวนัที ่10 มิถุนำยน 2563

14 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 12,807.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่21/2563
รำคำตกลงซ้ือ 12,807.00 บำท ลงวนัที ่11 มิถุนำยน 2563

15 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,400.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,400.00 บำท ลงวนัที ่11 มิถุนำยน 2563

16 ค่ำป้ำยไวนิล 3,680.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่
รำคำตกลงจ้ำง 3,680.00 บำท ลงวนัที ่11 มิถุนำยน 2563

17 ค่ำจัดสถำนทีรั่บสมัครสอบ 4,700.00              - เฉพำะเจำะจง นำงสมพิศ  วงค์ใหญ่ นำงสมพิศ  วงค์ใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้ช่วย) รำคำตกลงจ้ำง 4,700.00 บำท ลงวนัที ่11 มิถุนำยน 2563

18 ค่ำถ่ำยเอกสำร 500.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่
รำคำตกลงจ้ำง 500.00 บำท ลงวนัที ่16 มิถุนำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
19 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่

รำคำตกลงจ้ำง 1,200.00 บำท ลงวนัที ่18 มิถุนำยน 2563

20 ค่ำจัดท ำเอกสำรและเข้ำเล่ม 25,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่24/2563
รำคำตกลงจ้ำง 25,000.00 บำท ลงวนัที ่19 มิถุนำยน 2563

21 ค่ำส ำเนำข้อสอบพนักงำนรำชกำร 12,500.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่25/2563
(ครูผู้ช่วย) รำคำตกลงจ้ำง 12,500.00 บำท ลงวนัที ่19 มิถุนำยน 2563

22 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่
รำคำตกลงจ้ำง 3,600.00 บำท ลงวนัที ่22 มิถุนำยน 2563

23 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่
รำคำตกลงซ้ือ 1,800.00 บำท ลงวนัที ่23 มิถุนำยน 2563

24 ค่ำถ่ำยเอกสำร 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่30/2563
รำคำตกลงจ้ำง 10,000.00 บำท ลงวนัที ่23 มิถุนำยน 2563

25 ค่ำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,100.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่
รำคำตกลงจ้ำง 1,100.00 บำท ลงวนัที ่23 มิถุนำยน 2563

26 ค่ำของทีร่ะลึก 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณเล็ก ร้ำนคุณเล็ก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,500.00 บำท ลงวนัที ่30 มิถุนำยน 2563

27 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 880.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 880.00 บำท ลงวนัที ่30 มิถุนำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


