
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 ค่ำจำ้งปรับปรุงบอร์ดประชำสัมพันธ์ 22,200.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำปำงบล๊อค ร้ำนล ำปำงบล๊อค ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 30/2564

(เขตสุจริตฯ) รำคำตกลงจำ้ง 22,200.00 บำท ลงวันที่ 1 กนัยำยน 2564

2 ค่ำจำ้งซ่อมแซมกนัสำด 28,034.00             - เฉพำะเจำะจง หจก. เดชแพกระจกอลูมิเนียม หจก. เดชแพกระจกอลูมิเนียม ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 31/2564
รำคำตกลงจำ้ง 28,034.00 บำท ลงวันที่ 1 กนัยำยน 2564

3 ค่ำวัสดุเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 630.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.นรงค์ชัย หจก.นรงค์ชัย ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 630.00 บำท ลงวันที่ 1 กนัยำยน 2564

4 ค่ำจำ้งท ำเกยีรติบัตรพร้อมกรอบ 19,850.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 32/2564
และจดัท ำเอกสำร รำคำตกลงจำ้ง 19,850.00 บำท ลงวันที่ 2 กนัยำยน 2564

5 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 368.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 368.00 บำท ลงวันที่ 3 กนัยำยน 2564

6 ค่ำจำ้งท ำป้ำย และตรำยำง 7,100.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำปำงบล๊อค ร้ำนล ำปำงบล๊อค ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 33/2564
รอง ผอ.สพม.ลปลพ รำคำตกลงจำ้ง 7,100.00 บำท ลงวันที่ 3 กนัยำยน 2564

7 ค่าน ้าด่ืม กนัยายน 2564 2,020.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 2,020.00 บำท ลงวันที่ 3 กนัยำยน 2564

8 ค่ำถ่ำยเอกสำร ITA 342.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 342.00 บำท ลงวันที่ 6 กนัยำยน 2564

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กนัยำยน  2564
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันที่  30  กนัยำยน  2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
9 ค่ำจำ้งท ำคลิปวิดีโอ น ำเสนอผลงำน 3,000.00              - เฉพำะเจำะจง นำยลิขิต  ศิริ นำยลิขิต  ศิริ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

 (OBEC AWARDS) รำคำตกลงจำ้ง 3,000.00 บำท ลงวันที่ 7 กนัยำยน 2564

10 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 18,995.71             - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 34/2564
ทะเบียน นข-4619 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 18,995.71 บำท ลงวันที่ 7 กนัยำยน 2564

11 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 2,640.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ทะเบียน กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 2,640.00 บำท ลงวันที่ 8 กนัยำยน 2564

12 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 5,000.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 22/2564
รำคำตกลงซ้ือ 5,000.00 บำท ลงวันที่ 8 กนัยำยน 2564

13 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 6,460.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 23/2564
รำคำตกลงซ้ือ 6,460.00 บำท ลงวันที่ 9 กนัยำยน 2564

14 ค่าจา้งท้าเอกสารสรุปโครงการ 1,350.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รำคำตกลงจำ้ง 1,350.00 บำท ลงวันที่ 10 กนัยำยน 2564

15 ค่าถ่ายเอกสาร 934.40                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รำคำตกลงจำ้ง 934.40 บำท ลงวันที่ 10 กนัยำยน 2564

16 ค่าถ่ายเอกสารชุดข้อสอบ 5,380.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 35/2564
ในกำรแข่งขันทำงวิชำกำร รำคำตกลงจำ้ง 5,380.00 บำท ลงวันที่ 10 กนัยำยน 2564

17 ค่ำวัสดุโสตทัศน์ 23,280.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 24/2564
รำคำตกลงซ้ือ 23,280.00 บำท ลงวันที่ 10 กนัยำยน 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

18 ค่าใบอนุญาต (License) 2,990.65              - เฉพำะเจำะจง บ.คูโดลิซ จ ำกดั บ.คูโดลิซ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
Google Workspace for Education รำคำตกลงซ้ือ 2,990.65 บำท ลงวันที่ 10 กนัยำยน 2564

19 ค่าวัสดุส้านักงาน 14,620.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 25/2564
รำคำตกลงซ้ือ 14,620.00 บำท ลงวันที่ 10 กนัยำยน 2564

20 ค่าวัสดุอปุกรณ์ 1,410.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนจวิไถ่องั ร้ำนจวิไถ่องั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 1,410.00 บำท ลงวันที่ 13 กนัยำยน 2564

21 ค่าวัสดุอปุกรณ์ 3,830.00              - เฉพำะเจำะจง นำงทองเพียร  กลำยสุข นำงทองเพียร  กลำยสุข ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 3,830.00 บำท ลงวันที่ 13 กนัยำยน 2564

22 ค่าวัสดุอปุกรณ์ 660.00                 - เฉพำะเจำะจง นำยทองดี  มูลจนัทร์ นำยทองดี  มูลจนัทร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 660.00 บำท ลงวันที่ 13 กนัยำยน 2564

23 ค่าถ่ายเอกสาร 436.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รำคำตกลงจำ้ง 436.00 บำท ลงวันที่ 15 กนัยำยน 2564

24 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 3,384.95              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ทะเบียน นข-6795 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 3,384.95 บำท ลงวันที่ 15 กนัยำยน 2564

25 ค่าถ่ายเอกสาร 4,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประกอบกำรประชุม รำคำตกลงจำ้ง 4,500.00 บำท ลงวันที่ 15 กนัยำยน 2564

26 ค่าวัสดุส้านักงาน 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 26/2564
รำคำตกลงซ้ือ 10,000.00 บำท ลงวันที่ 16 กนัยำยน 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

27 ค่าถ่ายเอกสารบัญชีเสนอ 276.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ขอเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรฯ รำคำตกลงจำ้ง 276.00 บำท ลงวันที่ 17 กนัยำยน 2564

28 ค่าจา้งปรับปรุง 40,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 36/2564
ระบบโทรศัพท์พื้นฐำนดิจติอล (มหำชน) (มหำชน) ลงวันที่ 17 กนัยำยน 2564

รำคำตกลงจำ้ง 40,000.00 บำท

29 ค่าถ่ายเอกสาร 2,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประกอบกำรประชุม รำคำตกลงจำ้ง 2,500.00 บำท ลงวันที่ 17 กนัยำยน 2564

30 ค่าถ่ายเอกสาร 3,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประกอบกำรประชุม รำคำตกลงจำ้ง 3,600.00 บำท ลงวันที่ 17 กนัยำยน 2564

31 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 51,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 27/2564
รำคำตกลงซ้ือ 51,000.00 บำท ลงวันที่ 17 กนัยำยน 2564

32 ค่าวัสดุส้านักงาน 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 28/2564
รำคำตกลงซ้ือ 10,000.00 บำท ลงวันที่ 17 กนัยำยน 2564

33 ค่าโล่รางวัล 6,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 29/2564
และเกยีรติบัตรพร้อมกรอบส ำเร็จรูป รำคำตกลงซ้ือ 6,000.00 บำท ลงวันที่ 20 กนัยำยน 2564

34 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์ 650.00                 - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 650.00 บำท ลงวันที่ 22 กนัยำยน 2564

35 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองส้ารองไฟ 1,690.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

รำคำตกลงจำ้ง 1,690.00 บำท ลงวันที่ 23 กนัยำยน 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

36 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์ 1,350.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ จ ำกดั หจก.ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 1,350.00 บำท ลงวันที่ 23 กนัยำยน 2564

37 ค่าจา้งท้าวิดีโอคลิป 6,000.00              - เฉพำะเจำะจง นำยลิขิต  ศิริ นำยลิขิต  ศิริ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 37/2564
กำรบริหำรกำรจดักำรเรียนกำรสอนฯ รำคำตกลงจำ้ง 6,000.00 บำท ลงวันที่ 23 กนัยำยน 2564

38 ค่าถ่ายเอกสาร 2,950.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประกอบกำรประชุม รำคำตกลงจำ้ง 2,950.00 บำท ลงวันที่ 23 กนัยำยน 2564

39 ค่าหมึกพมิพ์ 280,000.00           - เฉพำะเจำะจง หจก.ทีซี พรีเมียม คอมพิวเตอร์ หจก.ทีซี พรีเมียม คอมพิวเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 30/2564
รำคำตกลงซ้ือ 280,000.00 บำท ลงวันที่ 23 กนัยำยน 2564

40 ค่าถ่ายเอกสาร 2,250.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประกอบกำรประชุม รำคำตกลงจำ้ง 2,250.00 บำท ลงวันที่ 23 กนัยำยน 2564

41 ค่าถ่ายเอกสารบัญชีเสนอ 510.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ขอเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรฯ รำคำตกลงจำ้ง 510.00 บำท ลงวันที่ 27 กนัยำยน 2564

42 ค่าจา้งจดัท้าป้าย ตรายาง 5,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำปำงบล๊อค ร้ำนล ำปำงบล๊อค ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 38/2564
 และรูป ผอ. สพม.ลปลพ รำคำตกลงจำ้ง 5,700.00 บำท ลงวันที่ 27 กนัยำยน 2564

43 ค่าจา้งจดัท้าป้าย ตรายาง 5,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำปำงบล๊อค ร้ำนล ำปำงบล๊อค ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 38/2564
 และรูป ผอ. สพม.ลปลพ รำคำตกลงจำ้ง 5,700.00 บำท ลงวันที่ 27 กนัยำยน 2564

44 ค่าซ่อมลูกล้อประตู 1,100.00              - เฉพำะเจำะจง นำยทรงเดช  วงศ์เขียวศิริ นำยทรงเดช  วงศ์เขียวศิริ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กระจกบำนเล่ือน รำคำตกลงจำ้ง 1,100.00 บำท ลงวันที่ 27 กนัยำยน 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

45 ค่าหมึกพมิพ์ 90,640.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.ทีซี พรีเมียม คอมพิวเตอร์ หจก.ทีซี พรีเมียม คอมพิวเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 31/2564
รำคำตกลงซ้ือ 90,640.00 บำท ลงวันที่ 30 กนัยำยน 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป


