
แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน กันยายน  2560

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ
 วงเงิน/งบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา

ราคาทีเ่สนอ 
(บาท)

          ผู้เสนอรา      
  ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก

ราคา (บาท)
    เหตผุลทีคั่ดเลือก  

โดยสังเขป

1 วัสดุส านักงาน 9,600                   ตกลงราคา ร้านร่วมใจ 9,600           ร้านร่วมใจ 9,600           
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

2 วัสดุส านักงาน 27,100                 ตกลงราคา ร้านกู๋ก๊อปปี้ 27,100         ร้านกู๋ก๊อปปี้ 27,100          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

3 วัสดุส านักงาน 6,300                   ตกลงราคา ร้านกู๋ก๊อปปี้ 6,300           ร้านกู๋ก๊อปปี้ 6,300           
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

ร้านกู๋ก๊อปปี้ 66,990          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

5 วัสดุส านักงาน 6,400                   ตกลงราคา ร้านทวีโชค 6,400           ร้านทวีโชค

4 วัสดุส านักงาน 66,990                 ตกลงราคา ร้านกู๋ก๊อปปี้ 66,990         

6,400           
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

6 วัสดุส านักงาน 7,000                   ตกลงราคา มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 7,000           มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 7,000           
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

7 วัสดุส านักงาน 14,030                 ตกลงราคา มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 14,030         มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 14,030          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 8,440           
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว8 วัสดุส านักงาน 8,440                   ตกลงราคา มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 8,440           



9 วัสดุส านักงาน 56,000                 ตกลงราคา ร้านบิก๊อิ้ง ซัพพลาย 56,000         ร้านบิก๊อิ้ง ซัพพลาย 56,000          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

10 วัสดุส านักงาน 56,000                 ตกลงราคา ร้านบิก๊อิ้ง ซัพพลาย 56,000         ร้านบิก๊อิ้ง ซัพพลาย 56,000          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

11 วัสดุส านักงาน 30,000                 ตกลงราคา ร้านสวัสดีเครื องเขียน 30,000         ร้านสวัสดีเครื องเขียน 30,000          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

ร้านสวัสดีเครื องเขียน 60,000          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

13 วัสดุส านักงาน 13,200                 ตกลงราคา มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 13,200         มอ เลย ไอที เทรดด้ิง

12 วัสดุส านักงาน 60,000                 ตกลงราคา ร้านสวัสดีเครื องเขียน 60,000         

13,200          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

14 วัสดุส านักงาน 46,260                 ตกลงราคา มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 46,260         มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 46,260          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

15 วัสดุส านักงาน 60,650                 ตกลงราคา ร้านกู๋ก๊อปปี้ 60,650         ร้านกู๋ก๊อปปี้ 60,650          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

ร้านกู๋ก๊อปปี้ 12,680          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

15 วัสดุส านักงาน 53,870                 ตกลงราคา มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 53,870         มอ เลย ไอที เทรดด้ิง

16 วัสดุส านักงาน 12,680                 ตกลงราคา ร้านกู๋ก๊อปปี้ 12,680         

53,870          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

16 วัสดุส านักงาน 3,630                   ตกลงราคา มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 3,630           มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 3,630           
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว



7,499,440      
เสนอราคาต  าสุด 

คุณสมบัติถูกต้องตรง
ตามเงื อนไขประกาศฯ

20

ระบบคอมพวิเตอร์และ
อปุกรณ์ต่อพวงพร้อม
ระบบปฏบิติัการและ
โปรแกรมส านกังาน

7,509,840             e-bidding
 1.บริษทัค้าส่งไอทกีรุ๊ปจ ากัด
 2.ษทัพชรวรกร จ ากัด

7,499,440     บริษัทค้าส่งไอทีกรุ๊ปจ ากัด

17 วัสดุส านักงาน 15,470                 ตกลงราคา ร้านสวัสดีเครื องเขียน 15,470         ร้านสวัสดีเครื องเขียน 15,470          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 11,285          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

19 วัสดุส านักงาน 40,000                 ตกลงราคา ร้านกู๋ก๊อปปี้ 40,000         ร้านกู๋ก๊อปปี้

18 วัสดุส านักงาน 11,285                 ตกลงราคา มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 11,285         

เสนอราคาต  าสุด 
สะดวก บริการรวดเร็ว

40,000          
เสนอราคาต  าสุด 

สะดวก บริการรวดเร็ว

20 วัสดุส านักงาน 25,000                 ตกลงราคา มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 25,000         มอ เลย ไอที เทรดด้ิง 25,000          


