
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ (โทรทัศน์) 3,500.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 3,500.00 บำท ลงวนัที ่4 มกรำคม 2565

2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
ตุลำคม - ธนัวำคม 2564 บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด ลงวนัที ่5 มกรำคม 2565

3 ค่ำน้ ำด่ืม มกรำคม 2565 1,220.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,220.00 บำท ลงวนัที ่5 มกรำคม 2565

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 762.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
ประจ ำเดือน มกรำคม 2565 รำคำตกลงจ้ำง 762.00 บำท ลงวนัที ่5 มกรำคม 2565

5 ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มประชุม 300.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
คณะกรรมกำรรับนักเรียนฯ (ล ำปำง) รำคำตกลงจ้ำง 300.00 บำท ลงวนัที ่12 มกรำคม 2565

6 ค่ำจัดท ำวำระกำรประชุมข้ำรำชกำรครู 6,798.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่9/2565
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ รำคำตกลงจ้ำง 6,798.00 บำท ลงวนัที ่14 มกรำคม 2565

7 ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มประชุม 400.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
คณะกรรมกำรรับนักเรียนฯ (ล ำพูน) รำคำตกลงจ้ำง 400.00 บำท ลงวนัที ่19 มกรำคม 2565

8 ค่ำจัดท ำเอกสำรประชุมผู้บริหำรฯ 570.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 570.00 บำท ลงวนัที ่20 มกรำคม 2565

9 ค่ำส ำนักงำนส ำหรับกำรด ำเนินกำร 3,700.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
จัดกำรแข่งขันวทิยำศำสตร์โอลิมปิกฯ รำคำตกลงซ้ือ 3,700.00 บำท ลงวนัที ่21 มกรำคม 2565

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2565
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วนัที ่ 31  มกรำคม  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 9,279.04              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่10/2565

ทะเบียน นข-4619 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 9,279.04 บำท ลงวนัที ่24 มกรำคม 2565

11 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 350.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.พัฒนำ ไทร์ เซ็นเตอร์ หจก.พัฒนำ ไทร์ เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
ทะเบียน นข-4619 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 350.00 บำท ลงวนัที ่28 มกรำคม 2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


