
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำน้ ำด่ืม สิงหำคม 2565 2,180.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 2,180.00  บำท ลงวันท่ี 4 สิงหำคม 2565

2 ค่ำวัสดุในกำรจัดงำน 1,440.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

เฉลิมพระเกียรติฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,440.00 บำท ลงวันท่ี 4 สิงหำคม 2565

3 ค่ำถ่ำยเอกสำร ส.ค.2565 452.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

รำคำตกลงจ้ำง 452.00 บำท ลงวันท่ี 4 สิงหำคม 2565

4 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 720.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน นข-5143 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 720.00 บำท ลงวันท่ี 5 สิงหำคม 2565

5 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 2,150.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน นข-4619 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 2,150.00 บำท ลงวันท่ี 8 สิงหำคม 2565

6 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 750.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 750.00 บำท ลงวันท่ี 8 สิงหำคม 2565

7 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 18/2565

เคร่ืองเสียงห้องประชุมทันใจ รำคำตกลงจ้ำง 5,000.00 บำท ลงวันท่ี 11 สิงหำคม 2565

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันท่ี  31  สิงหำำคม  2565

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

8 ค่ำวัสดุส ำหรับโครงกำร 3,500.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ รำคำตกลงซ้ือ 3,500.00 บำท ลงวันท่ี 15 สิงหำคม 2565

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

9 จ้างถ่ายเอกสาร ส าหรับ 8,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 19/2565

ใช้ในกำรคัดเลือกส ำนักงำน รำคำตกลงจ้ำง 8,000.00 บำท ลงวันท่ี 15 สิงหำคม 2565

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำฯ

10 ค่ำวัสดุส ำหรับใช้ในกำร 3,230.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

คัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี รำคำตกลงซ้ือ 3,230.00 บำท ลงวันท่ี 17 สิงหำคม 2565

กำรศึกษำฯ

11 จ้ำงจัดท ำเอกสำรประกอบ 2,952.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

กำรประชุมผู้บริหำรฯ รำคำตกลงจ้ำง 2,952.00 บำท ลงวันท่ี 17 สิงหำคม 2565

12 จ้างเหมาบริการล้าง/ท าความ 6,500.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 20/2565

สะอำดและซ่อมแซม รำคำตกลงจ้ำง 6,500.00 บำท ลงวันท่ี 17 สิงหำคม 2565

เคร่ืองปรับอำกำศ

13 จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการ 1,300.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ รำคำตกลงจ้ำง 1,300.00 บำท ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2565

เพ่ือรับรำงวัล IQA AWARD

14 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 540.00               - เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์จ ำกัด บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ศูนย์ปฏิบัติกำรช่วยเหลือนักเรียนฯ รำคำตกลงจ้ำง 540.00  บำท ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

15 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 2,640.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 2,640.00 บำท ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2565

16 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 1,018.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

คิดค่ำคะแนนในกำรย้ำยผู้บริหำรฯ รำคำตกลงจ้ำง 1,018.00 บำท ลงวันท่ี 25 สิงหำคม 2565

17 ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30,040.00           - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 12/2565

รำคำตกลงซ้ือ 30,040.00 บำท ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2565


