
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำน้ ำด่ืม กรกฎำคม 2565 1,560.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 1,560.00  บำท ลงวนัที ่1 กรกฎำคม 2565

2 ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการคัดเลือก 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
สถำนศึกษำฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท ลงวนัที ่5 กรกฎำคม 2565

3 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
กรกฎำคม - กันยำยน 2565 บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด ลงวนัที ่6 กรกฎำคม 2565

4 ค่าจัดท าเอกสารประกอบ 286.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
กำรจัดสรรงบฯ คร้ังที ่3 รำคำตกลงซ้ือ 286.00 บำท ลงวนัที ่8 กรกฎำคม 2565

5 ค่าถ่ายเอกสารการคัดเลือก 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท ลงวนัที ่8 กรกฎำคม 2565

6 ค่าจัดท าเอกสารโครงการรักษ์ 3,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปปี้ ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปปี้ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
ภำษำไทย เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ลงวนัที ่11 กรกฎำคม 2565

รำคำตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท

7 ค่ำวสัดุอะไหล่ 208.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน 99 ร้ำน 99 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)รำคำตกลงซ้ือ 90.00  บำท ลงวนัที ่12 กรกฎำคม 2565

บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)

รำคำตกลงซ้ือ 118.00  บำท

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2565
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วนัที ่ 27  กรกฎำคม  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
8 ค่ำวสัดุส ำนักงำน (ปำกกำเซ็นงำน) 1,300.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 1,300.00  บำท ลงวนัที ่22 กรกฎำคม 2565

9 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ 450.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ร้ำน พ.ีเซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ รำคำตกลงซ้ือ 450.00 บำท ลงวนัที ่22 กรกฎำคม 2565
เพือ่รับรำงวลั IQA AWARD ปี 64

10 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
(คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ) รำคำตกลงซ้ือ 1,500.00 บำท ลงวนัที ่22 กรกฎำคม 2565

11 ค่ำวสัดุเพือ่จัดพำนดอกไม้ในกิจกรรม 625.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ช้อปเพลิน 88 หจก.ช้อปเพลิน 88 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
ถวำยพระพรฯ รำคำตกลงซ้ือ 625.00  บำท ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2565

12 ค่ำโปรแกรมกำรประชุมออนไลน์ 8,000.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
(ZOOM) รำคำตกลงซ้ือ 8,000.00  บำท ลงวนัที ่27 กรกฎำคม 2565

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


