
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำน้ ำด่ืม กุมภำพันธ ์2564 1,620.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 1,620.00 บำท ลงวนัที ่3 กุมภำพันธ ์2564

2 ค่ำถ่ำยเอกสำร กุมภำพันธ ์2564 192.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 192.00 บำท ลงวนัที ่5 กุมภำพันธ ์2564

3 ค่ำถ่ำยเอกสำร 168.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 168.00 บำท ลงวนัที ่5 กุมภำพันธ ์2564

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,200.00 บำท ลงวนัที ่8 กุมภำพันธ ์2564

5 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,072.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ปล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ปล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,072.00 บำท ลงวนัที ่9 กุมภำพันธ ์2564

6 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,300.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,300.00 บำท ลงวนัที ่10 กุมภำพันธ ์2564

7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,000.00 บำท ลงวนัที ่10 กุมภำพันธ ์2564

8 ค่ำจ้ำงตัดแต่งกิ่งไม้ 8,000.00              - เฉพำะเจำะจง นำยสมบุญ  ณรงค์ศักด์ิ นำยสมบุญ  ณรงค์ศักด์ิ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่15/2564
รำคำตกลงจ้ำง 8,000.00 บำท ลงวนัที ่10 กุมภำพันธ ์2564

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ ์ 2564
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วนัที ่ 25  กุมภำพันธ ์ 2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 11,908.03             - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่16/2564

นข-5143 ล ำปำง จ ำกัด จ ำกัด ลงวนัที ่15 กุมภำพันธ ์2564

10 ค่ำซ่อมไมโครโฟนไร้สำยและชุดล ำโพง 4,900.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
จ ำกัด จ ำกัด ลงวนัที ่17 กุมภำพันธ ์2564

รำคำตกลงจ้ำง 4,900.00 บำท

11 ค่ำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 1,850.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ บ.สมำร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
จ ำกัด จ ำกัด ลงวนัที ่19 กุมภำพันธ ์2564

รำคำตกลงจ้ำง 1,850.00 บำท

12 ค่ำจ้ำงติดต้ังเต้ำรับไฟฟ้ำ 1,100.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟส์ท ซ่อมกล้อง ร้ำนเฟส์ท ซ่อมกล้อง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,100.00 บำท ลงวนัที ่22 กุมภำพันธ ์2564

13 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,790.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,790.00 บำท ลงวนัที ่25 กุมภำพันธ ์2564

14 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,000.00 บำท ลงวนัที ่25 กุมภำพันธ ์2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


