
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 2,240.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

รำคำตกลงจำ้ง 2,240.00 บำท ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564

2 ค่าถ่ายเอกสารโครงการพฒันา 600.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ขับเคล่ือนงำนติดตำมเฝ้ำระวังภัยฯ รำคำตกลงจำ้ง 600.00 บำท ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564

3 ค่ำน้ ำด่ืม ส.ค.2564 1,900.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 1,900.00 บำท ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2564

4 ค่ำวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซมหอ้งน้ ำหญิง 175.00                 - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วัสดุ พลัส จ ำกดั บ.นนท์วัสดุ พลัส จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 175.00 บำท ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2564

5 ค่ำวัสดุอปุกรณ์ 12,760.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 12/2564
รำคำตกลงซ้ือ 12,760.00 บำท ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2564

6 ค่าถ่ายเอกสาร ส.ค.64 270.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 270.00 บำท ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2564

7 ค่ำโปรแกรมประชุม 8,000.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 13/2564
ผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์ Zoom รำคำตกลงซ้ือ 8,000.00 บำท ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2564

8 ค่าจดัท าเอกสารสรุปผลโครงการฯ 3,050.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 3,050.00 บำท ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2564

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  สิงหำคม  2564
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันที่  31  สิงหำคม  2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

9 ค่าจดัท าเกยีรติบัตรพร้อมกรอบ 8,940.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 26/2564
และจดัท ำเอกสำรสรุปผล รำคำตกลงจำ้ง 8,940.00 บำท ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2564

10 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
คู่มือกำรใช้ระบบ ปพ.3 รำคำตกลงจำ้ง 1,800.00 บำท ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2564

11 ค่าปรับปรุงเว็ปไซต์ 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง นำยธีรำนนท์  ศรีแกว้ทุม นำยธีรำนนท์  ศรีแกว้ทุม ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ระบบกำรอำ่นกำรเขียน รำคำตกลงจำ้ง 1,500.00 บำท ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2564

12 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 15,682.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 14/2564
รำคำตกลงซ้ือ 15,682.00 บำท ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2564

13 ค่าจดัท าเอกสารรายงานสรุปผล 17,500.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 27/2564
กำรประชุมฯ รำคำตกลงจำ้ง 17,500.00 บำท ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2564

14 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 590.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
โครงกำร DLTV/DLIT รำคำตกลงซ้ือ 590.00 บำท ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2564

15 ค่ำหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 12,420.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 15/2564
รำคำตกลงซ้ือ 12,420.00 บำท ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564

16 ค่ำโปรแกรมส ำเร็จรูปแบบกรำฟฟิก 6,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 16/2564
รำคำตกลงซ้ือ 6,000.00 บำท ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564

17 ค่าถ่ายเอกสารหลักเกณฑ์ 610.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรฯ รำคำตกลงจำ้ง 610.00 บำท ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

18 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 12,500.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 28/2564
รำคำตกลงจำ้ง 12,500.00 บำท ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2564

19 ค่าถ่ายเอกสาร 150.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 150.00 บำท ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2564

20 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว/งำนเกษตร 39,956.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนเวิลด์ซัพพลำย ร้ำนคลีนเวิลด์ซัพพลำย ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 17/2564
รำคำตกลงซ้ือ 39,956.00 บำท ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2564

21 ค่ำวัสดุกอ่สร้ำงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 3,517.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคมศิลป์วัสดุกอ่สร้ำง ร้ำนคมศิลป์วัสดุกอ่สร้ำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
หอ้งสุขำ รำคำตกลงซ้ือ 3,517.00 บำท ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2564

22 ค่ำโปรแกรมก ำจดัไวรัส 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 18/2564
รำคำตกลงซ้ือ 10,000.00 บำท ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2564

23 ค่าจา้งท าโล่รางวัล 3,900.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 3,900.00 บำท ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2564

24 ค่ำวัสดุอปุกรณ์ส ำนักงำน 124,999.60           - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 19/2564
รำคำตกลงซ้ือ 124,999.60 บำท ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2564

25 ค่ำวัสดุปรับปรุงสำยสัญญำณ 32,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.เอน็ดีพลัส ซีซีทีวี จ ำกดั บ.เอน็ดีพลัส ซีซีทีวี จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 20/2564
รำคำตกลงซ้ือ 32,000.00 บำท ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2564

26 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 6,059.41              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 126/2564
นข-5143 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 6,059.41 บำท ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
27 ค่ำวัสดุเพื่อใช้ในงำนเงินทุนหมุนเวียน 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2564

28 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 2,070.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
บย-9344 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 2,070.00 บำท ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2564

29 ค่าถ่ายเอกสาร 300.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 300.00 บำท ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2564

30 ค่าจา้งท าเกยีรติบัตร 920.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 920.00 บำท ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2564

31 ค่าพฒันาเคร่ืองมือเกบ็ข้อมูล 20,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำยอรรถพงษ์  ขันติโชติ นำยอรรถพงษ์  ขันติโชติ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
บุคลำกร ออนไลน์ รำคำตกลงจำ้ง 20,000.00 บำท ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2564

32 ค่าถ่ายเอกสาร 366.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 366.00 บำท ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2564

33 ค่ำหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 90,030.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 21/2564
รำคำตกลงซ้ือ 90,030.00 บำท ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2564

34 ค่ำวัสดุเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 3,350.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคมศิลป์วัสดุกอ่สร้ำง ร้ำนคมศิลป์วัสดุกอ่สร้ำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 3,350.00 บำท ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2564

35 ค่าท ารูปเล่มเอกสารคู่มือ (ITA) 1,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พี.เซนเตอร์ ร้ำน พี.พี.เซนเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 1,800.00 บำท ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

36 ค่าถ่ายเอกสาร 412.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 412.00 บำท ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2564

37 ค่าจา้งท าประตูมุ้งลวด 1,400.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดชแพกระจกอลูมิเนียม ร้ำนเดชแพกระจกอลูมิเนียม ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 1,400.00 บำท ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2564

38 ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 2,350.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
และจดัท ำรูปเล่ม รำคำตกลงจำ้ง 2,350.00 บำท ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564

39 ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 428.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
และจดัท ำรูปเล่ม รำคำตกลงจำ้ง 428.00 บำท ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564

40 ค่าจดัท าเอกสารประชุม 276.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
จดัสรรงบฯ คร้ังที่ 7/2564 รำคำตกลงจำ้ง 276.00 บำท ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป


