
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 ค่ำน้ ำด่ืม พฤศจกิำยน 2564 1,960.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

รำคำตกลงซ้ือ 1,960.00 บำท ลงวันที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

2 ค่ำถ่ำยเอกสำร 144.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2564 รำคำตกลงจำ้ง 144.00 บำท ลงวันที่ 3 พฤศจกิำยน 2564

3 ค่ำวัสดุส ำนักงำนกจิกรรมกำรจดัท ำ 630.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
ข้อตกลงพัฒนำงำนฯ รำคำตกลงซ้ือ 630.00 บำท ลงวันที่ 5 พฤศจกิำยน 2564

4 ค่ำปรับปรุงผ้ำม่ำน และวอลเปเปอร์ 39,337.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ำนทิพย์ ร้ำนม่ำนทิพย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 1/2565
หอ้ง ผอ.สพม.ลปลพ รำคำตกลงจำ้ง 39,337.00 บำท ลงวันที่ 5 พฤศจกิำยน 2564

5 ค่ำจดัท ำเอกสำรกำรประชุม 260.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
จดัสรรงบประมำณ ปี 2565 รำคำตกลงจำ้ง 260.00 บำท ลงวันที่ 5 พฤศจกิำยน 2564

6 ค่ำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 500.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 500.00 บำท ลงวันที่ 12 พฤศจกิำยน 2564

7 ค่ำจดัท ำเอกสำรประชุมจดัท ำแผนฯ 481.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ปีงบประมำณ 2565 รำคำตกลงจำ้ง 481.00 บำท ลงวันที่ 18 พฤศจกิำยน 2564

8 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 2,574.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 2,574.00 บำท ลงวันที่ 19 พฤศจกิำยน 2564

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤศจกิำยน  2564
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันที่  30  พฤศจกิำยน  2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
9 ค่ำจดัท ำปกรำยงำนและเข้ำเล่ม 980.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

รำยงำนประจ ำปี 2564 รำคำตกลงจำ้ง 980.00 บำท ลงวันที่ 19 พฤศจกิำยน 2564

10 ค่าวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซม 1,272.00              - เฉพำะเจำะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
ท่อประปำและกอ๊กน้ ำ (มหำชน) (มหำชน) ลงวันที่ 22 พฤศจกิำยน 2564

รำคำตกลงซ้ือ 1,272.00 บำท

11 ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 311.60                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กำรประชุมควบคุมภำยใน รำคำตกลงจำ้ง 311.60 บำท ลงวันที่ 22 พฤศจกิำยน 2564

12 ค่ำถ่ำยเอกสำรประชุมคณะท ำงำนฯ 450.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 450.00 บำท ลงวันที่ 24 พฤศจกิำยน 2564

13 ค่ำวัสดุส ำนักงำน อบกรมกำรพัฒนำ 4,752.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
สมรรถนะครูนักจติฯ รำคำตกลงซ้ือ 4,752.00 บำท ลงวันที่ 25 พฤศจกิำยน 2564

14 ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม 8,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 2/2565
กำรพัฒนำสมรรถนะครูนักจติฯ รำคำตกลงจำ้ง 8,000.00 บำท ลงวันที่ 25 พฤศจกิำยน 2564

15 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 6,480.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2565
รำคำตกลงซ้ือ 6,480.00 บำท ลงวันที่ 26 พฤศจกิำยน 2564

16 ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม 1,840.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
เตรียมจดัต้ังงบประมำณปี 2566 รำคำตกลงจำ้ง 1,840.00 บำท ลงวันที่ 26 พฤศจกิำยน 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป


