
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำจ้ำงท ำวดิิทัศน์ 7,000.00              - เฉพำะเจำะจง นำยภูมินทร์  อุปนันท์ นำยภูมินทร์  อุปนันท์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่38/2563

รำคำตกลงจ้ำง 7,000.00 บำท ลงวนัที ่2 กันยำยน 2563

2 ค่ำของทีร่ะลึก 38,800.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดอะเซรำมิกส์ ร้ำนเดอะเซรำมิกส์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่30/2563
รำคำตกลงซ้ือ 38,800.00 บำท ลงวนัที ่3 กันยำยน 2563

3 ค่ำถ่ำยเอกสำร ก.ย.63 340.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 340.00 บำท ลงวนัที ่3 กันยำยน 2563

4 ค่ำโล่รำงวลั 28,860.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่39/2563
รำคำตกลงจ้ำง 28,860.00 บำท ลงวนัที ่3 กันยำยน 2563

5 ค่ำน้ ำด่ืม ก.ย.2563 1,964.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,964.00 บำท ลงวนัที ่6 กันยำยน 2563

6 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 13,730.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่31/2563
รำคำตกลงจ้ำง 13,730.00 บำท ลงวนัที ่8 กันยำยน 2563

7 ค่ำแฟ้มทะเบียนประวติั 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,200.00 บำท ลงวนัที ่9 กันยำยน 2563

8 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพันธ(์เคร่ืองเย็น) ร้ำนสุพันธ(์เคร่ืองเย็น) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,200.00 บำท ลงวนัที ่10 กันยำยน 2563

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2563
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วนัที ่ 30  กันยำยน  2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 ค่ำโล่รำงวลั 7,720.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่40/2563

รำคำตกลงซ้ือ 7,220 บำท ลงวนัที ่10 กันยำยน 2563

10 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 16,355.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำนเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 16,355.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

11 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 708.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 708.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

12 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,800.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

13 ค่ำท ำเกียรติบัตร 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,200.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

14 ค่ำซ่อมรถยนต์รำชกำร 2,710.31              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่ 
ทะเบียน นข-6795 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 2,710.31.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

15 ค่ำท ำเกียรติบัตร 760.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,500.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

16 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,900.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

17 ค่ำท ำเกียรติบัตร 4,480.00              - เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำนชนก  เหล็กดี น.ส.ปำนชนก  เหล็กดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 4,480.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
18 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 2,700.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

19 ค่ำพิมพ์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 9,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่41/2563
รำคำตกลงจ้ำง 9,600.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

20 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,320.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,320.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

21 ค่ำท ำใบประกำศฯ 19,400.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกัณฑ์อเนก ร้ำนกัณฑ์อเนก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่42/2563
รำคำตกลงจ้ำง 19,400.00 บำท ลงวนัที ่16 กันยำยน 2563

22 ค่ำตกแต่งสถำนที่ 27,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำยจรัน  หมื่นสีธิ นำยจรัน  หมื่นสีธิ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่43/2563
รำคำตกลงจ้ำง 27,000.00 บำท ลงวนัที ่16 กันยำยน 2563

23 ค่ำหมึกพิมพ์ 99,975.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 99,975.00 บำท ลงวนัที ่18 กันยำยน 2563

24 ค่ำจัดท ำเอกสำร 7,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตค ำกำรพิมพ์ ร้ำนจิตค ำกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่44/2563
รำคำตกลงจ้ำง 7,000.00 บำท ลงวนัที ่18 กันยำยน 2563

25 ค่ำวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,051.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนเวลิด์ซัพพลำย ร้ำนคลีนเวลิด์ซัพพลำย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่35/2563
รำคำตกลงจ้ำง 40,051.00 บำท ลงวนัที ่21 กันยำยน 2563

26 ค่ำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 60,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่36/2563
รำคำตกลงซ้ือ 60,000.00 บำท ลงวนัที ่21 กันยำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
27 ค่ำท ำป้ำย 9,300.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำปำงบล๊อค ร้ำนล ำปำงบล๊อค ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่45/2563

รำคำตกลงจ้ำง 9,300.00 บำท ลงวนัที ่21 กันยำยน 2563

28 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 49,690.00             - เฉพำะเจำะจง นายสิทธิศักด์ิ อินนัง่แท่น นายสิทธิศักด์ิ อินนัง่แท่น ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่46/2563
รำคำตกลงจ้ำง 49,690.00 บำท ลงวนัที ่21 กันยำยน 2563

29 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 20,100.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่37/2563
รำคำตกลงจ้ำง 20,100.00 บำท ลงวนัที ่22 กันยำยน 2563

30 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 14,700.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่38/2563
รำคำตกลงจ้ำง 14,700.00 บำท ลงวนัที ่23 กันยำยน 2563

31 ค่ำถ่ำยเอกสำร 7,290.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.พี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่47/2563
รำคำตกลงจ้ำง 7,290.00 บำท ลงวนัที ่24 กันยำยน 2563

32 ค่ำจัดท ำข้อสอบ 35,260.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่48/2563
รำคำตกลงจ้ำง 35,260.00 บำท ลงวนัที ่24 กันยำยน 2563

33 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 432.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 432.00 บำท ลงวนัที ่25 กันยำยน 2563

34 ค่ำผ้ำปูโต๊ะห้องประชุม 30,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำงสนอง  ศิริวงค์ นำงสนอง  ศิริวงค์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่39/2563
รำคำตกลงจ้ำง 30,000.00 บำท ลงวนัที ่25 กันยำยน 2563

35 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 70,800.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่40/2563
(กระดำษถ่ำยเอกสำร A4) รำคำตกลงจ้ำง 70,800.00 บำท ลงวนัที ่3 กันยำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
36 ค่ำวสัดุทำงคอมพิวเตอร์ 50,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่41/2563

รำคำตกลงจ้ำง 50,000.00 บำท ลงวนัที ่28 กันยำยน 2563

37 ค่ำหมึกพิมพ์ 150,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่42/2563
รำคำตกลงจ้ำง 150,000.00 บำท ลงวนัที ่28 กันยำยน 2563

38 ค่ำโปรแกรมก ำจัดไวรัส 8,910.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่43/2563
รำคำตกลงจ้ำง 8,910.00 บำท ลงวนัที ่29 กันยำยน 2563

39 ค่ำวสัดุสำยน ำสัญญำณ 50,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นดีพลัส ซีซีทีว ีจ ำกัด บ.เอ็นดีพลัส ซีซีทีว ีจ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่44/2563
รำคำตกลงจ้ำง 50,000.00 บำท ลงวนัที ่29 กันยำยน 2563

40 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทิตย์กำรพิมพ์ ร้ำนอำทิตย์กำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,000.00 บำท ลงวนัที ่29 กันยำยน 2563

41 ค่ำซ่อมสำยสัญญำณ 13,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่49/2563 
รำคำตกลงจ้ำง 13,000.00 บำท ลงวนัที ่29 กันยำยน 2563

42 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 29,870.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่45/2563
รำคำตกลงจ้ำง 29,870.00 บำท ลงวนัที ่30 กันยำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


