
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 450.00                 - เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ากัด บ.สมาร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

(เคร่ืองพิมพ์เอกสาร) ราคาตกลงจ้าง 450.00 บาท ลงวันท่ี 3 มกรำคม 2566

2 ค่าน้ าด่ืม ธันวาคม 2565 1,360.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้านน้ าด่ืมมานา ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ราคาตกลงซ้ือ 1,360.00  บาท ลงวันท่ี 4 มกรำคม 2566

3 ค่าถ่ายเอกสาร มกราคม 2565 569.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ราคาตกลงจ้าง 569.00 บาท ลงวันท่ี 4 มกรำคม 2566

4 ค่าจัดท าท าเนียบผู้บริหาร 8,120.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเต็มใจ ร้านเต็มใจ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 5/2566

สพม.ลปลพ ราคาตกลงจ้าง 8,120.00 บาท ลงวันท่ี 9 มกรำคม 2566

5 ค่าวัสดุเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอัศวศิลป์ ร้านอัศวศิลป์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

บริเวณโดยรอบส านักงาน ราคาตกลงซ้ือ 1,200.00  บาท ลงวันท่ี 11 มกรำคม 2566

6 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 1,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้านพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน บย-9344 ล าปาง ราคาตกลงจ้าง 1,800.00 บาท ลงวันท่ี 13 มกรำคม 2566

7 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 513.60                 - เฉพำะเจำะจง นำยสุเนตร  ไชยสุวรรณ์ นายสุเนตร  ไชยสุวรรณ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน กท-2606 ล าปาง ราคาตกลงจ้าง 513.60 บาท ลงวันท่ี 13 มกรำคม 2566

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2566

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันท่ี  31  มกรำคม  2566

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริม 15,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 1/2566

ศักยภาพผู้เรียนฯ ราคาตกลงซ้ือ 15,000.00  บาท ลงวันท่ี 17 มกรำคม 2566

9 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองผสมเสียง 5,100.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมาร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 6/2566

ประจ าห้องประชุมปันเจิง สพม .ลปลพ ราคาตกลงจ้าง 5,100.00 บาท ลงวันท่ี 17 มกรำคม 2566

10 ค่าถ่ายเอกสารส าเนาชุดข้อสอบ 5,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 7/2566

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนฯ ราคาตกลงจ้าง 5,000.00 บาท ลงวันท่ี 17 มกรำคม 2566

11 ค่าถ่ายเอกสารส าเนาชุดข้อสอบ 900.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนฯ ราคาตกลงจ้าง 900.00 บาท ลงวันท่ี 20 มกรำคม 2566

(เงินนอกงบประมาณ)

12 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 2,740.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี

ผู้บริหารการศึกษาฯ ราคาตกลงจ้าง 2,740.00 บาท ลงวันท่ี 20 มกรำคม 2566

13 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4,410.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี

และงานไฟฟ้า สพม .ลปลพ ราคาตกลงซ้ือ 4,410.00  บาท ลงวันท่ี 23 มกรำคม 2566

14 ค่าจัดท าเอกสารโครงการแข่งขัน 480.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ ราคาตกลงจ้าง 480.00 บาท ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2566


