
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าน้้าด่ืม กุมภาพันธ์ 2565 2,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้านน้้าด่ืมมานา ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ราคาตกลงซ้ือ 2,000.00  บาท ลงวันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2566

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ด้าเนินการ 5,044.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 2/2566

จัดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ราคาตกลงซ้ือ 5,044.00  บาท ลงวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2566

3 ค่าจัดท้ารูปเล่มข้อตกลงในการ 135.00                - เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

พัฒนางาน (PA) ต้าแหน่งผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ราคาตกลงจ้าง 135.00 บาท ลงวันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2566

4 ค่าป้ายไวนิล การรับสมัครบุคคล 360.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านทีทีโปรเจคปร้ินท์ ร้านทีทีโปรเจคปร้ินท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

เพ่ือสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการ และคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ราคาตกลงจ้าง 360.00 บาท ลงวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2566

5 ค่าซ่อมบ้ารุงรถราชการ 6,970.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพอะไหล่ ร้านพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 8/2566

ทะเบียน กท-๒๖๐๖ ล้าปาง ราคาตกลงจ้าง 6,970.00 บาท ลงวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2566

6 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผน 2,860.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้าง 

พัฒนาการศึกษาฯ ราคาตกลงจ้าง 2,860.00  บาท ลงวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2566

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2566

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันท่ี  28  กุมภำพันธ์  2566

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

7 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 13,500.00            - เฉพำะเจำะจง นำยเอกฤทธ์ิ  ทองศรี นำยเอกฤทธ์ิ  ทองศรี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ บันทึกข้อตกลง 1/2566 

ขนาด ๑๒ ท่ีน่ัง พร้อมคนขับ สพม.ลปลพ ราคาตกลงจ้าง 13,500.00  บาท ลงวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2566

8 ค่าพวงมาลาดอกไม้สด 600.00                - เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

(บวงสรวงเจ้าพ่อทิพย์ช้าง) ราคาตกลงซ้ือ 600.00  บาท ลงวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2566

9 ค่าซ่อมบ้ารุงรถราชการ 1,320.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้าง 

ทะเบียน นข-6795 ล้าปาง ราคาตกลงจ้าง 1,320.00  บาท ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2566

10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและงานไฟฟ้า สพม.ลปลพ 4,590.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ราคาตกลงซ้ือ 4,590.00  บาท ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2566

11 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้าง 

โครงการสร้างจิตส้านึกและความรู้ในการผลิดและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ราคาตกลงจ้าง 1,000.00  บาท ลงวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2566

12 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 715.00                - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้าง 

คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ราคาตกลงจ้าง 715.00  บาท ลงวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2566

13 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,700.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมาร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ้ากัด บ.สมาร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ราคาตกลงจ้าง 4,700.00 บาท ลงวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2566



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

14 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 4,345.00              - เฉพำะเจำะจง นางทองเพียร  กลายสุข นางทองเพียร  กลายสุข ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

สร้างจิตส้านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ราคาตกลงซ้ือ 4,345.00  บาท ลงวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2566

15 ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมงานประปา 748.00                - เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ้ากัด บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ราคาตกลงซ้ือ 748.00  บาท ลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2566

16 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 1,014.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้าง 

คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ราคาตกลงจ้าง 1,014.00  บาท ลงวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2566


