
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,100.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 2,100.00 บำท ลงวนัที ่1 มีนำคม 2564

2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
เมษำยน-กันยำยน 2564 บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด ลงวนัที ่2 ตุลำคม 2563

3 ค่ำน้ ำด่ืม มีนำคม 2564 2,157.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,157.00 บำท ลงวนัที ่2 มีนำคม 2564

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,120.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,120.00 บำท ลงวนัที ่2 มีนำคม 2564

5 ถ่ำถ่ำยเอกสำร เดือน ม.ีค.64 548.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 548.00 บำท ลงวนัที ่3 มีนำคม 2564

6 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 7,895.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่4/2564
รำคำตกลงซ้ือ 7,895.00 บำท ลงวนัที ่5 มีนำคม 2564

7 ค่ำแอลกอฮอล์เจล 17,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.ช เภสัช จ ำกัด บ.ช เภสัช จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่5/2564
รำคำตกลงซ้ือ 17,000.00 บำท ลงวนัที ่5 มีนำคม 2564

8 ค่ำซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,850.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,850.00 บำท ลงวนัที ่5 มีนำคม 2564

9 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,592.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,592.00 บำท ลงวนัที ่12 มีนำคม 2564

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2564
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วนัที ่ 31  มีนำคม  2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,320.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 1,320.00 บำท ลงวนัที ่17 มีนำคม 2564

11 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพันธ ์(เคร่ืองเย็น) ร้ำนสุพันธ ์(เคร่ืองเย็น) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,800.00 บำท ลงวนัที ่18 มีนำคม 2564

12 ค่ำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 300.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 300.00 บำท ลงวนัที ่19 มีนำคม 2564

13 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 9,186.00              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่17/2564 
ทะเบียน นข-4619 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 9,186.00 บำท ลงวนัที ่24 มีนำคม 2564

14 ค่ำถ่ำยเอกสำร 714.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 714.00 บำท ลงวนัที ่24 มีนำคม 2564

15 ค่ำถ่ำยเอกสำร 814.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 814.00 บำท ลงวนัที ่29 มีนำคม 2564

16 ค่ำถ่ำยเอกสำร 344.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 344.00 บำท ลงวนัที ่29 มีนำคม 2564

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


