
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 ค่ำน้ ำด่ืม กมุภำพันธ์ 2565 1,660.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

รำคำตกลงซ้ือ 1,660.00 บำท ลงวันที่ 3 กมุภำพันธ์ 2565

2 ค่ำถ่ำยเอกสำร 951.20                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประจ ำเดือน กมุภำพันธ์ 2565 รำคำตกลงจำ้ง 951.20 บำท ลงวันที่ 3 กมุภำพันธ์ 2565

3 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 1,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ทะเบียน นข-1987 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 1,700.00 บำท ลงวันที่ 4 กมุภำพันธ์ 2565

4 ค่าถ่ายเอกสารโครงการอบรม 375.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนฯ รำคำตกลงจำ้ง 375.00 บำท ลงวันที่ 7 กมุภำพันธ์ 2565

5 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,460.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 4,460.00 บำท ลงวันที่ 8 กมุภำพันธ์ 2565

6 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (จดัสอบ O-NET) 976.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 976.00 บำท ลงวันที่ 9 กมุภำพันธ์ 2565

7 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (ปำกกำเซ็นงำน) 780.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 780.00 บำท ลงวันที่ 9 กมุภำพันธ์ 2565

8 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (ปำกกำเซ็นงำน) 1,001.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป จ ำกดั หจก.เคที กรุ๊ป จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 1,001.00 บำท ลงวันที่ 9 กมุภำพันธ์ 2565

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กมุภำพันธ์  2565
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันที่  28  กมุภำพันธ์  2565

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
9 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (โครงกำรพัฒนำ 3,100.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

ระบบประกนัคุณภำพฯ) รำคำตกลงจำ้ง 3,100.00 บำท ลงวันที่ 9 กมุภำพันธ์ 2565

10 ค่าจดัท าคู่มือ การนิเทศ 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
 โครงกำรพัฒนำครูฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท ลงวันที่ 11 กมุภำพันธ์ 2565

11 ค่าถ่ายเอกสารวาระการประชุม 700.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
คณะกรรมกำรรับนักเรียนฯ รำคำตกลงซ้ือ 700.00 บำท ลงวันที่ 14 กมุภำพันธ์ 2565

12 ค่ำพวงมำลำ 500.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
(งำนบวงสรวงเจำ้พ่อทิพย์ช้ำง) รำคำตกลงจำ้ง 500.00 บำท ลงวันที่ 15 กมุภำพันธ์ 2565

13 ค่าจดัท าตรายางประทับ 10,450.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 11/2565
รำคำตกลงจำ้ง 10,450.00 บำท ลงวันที่ 18 กมุภำพันธ์ 2565

14 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (กระสอบฟำง) 1,100.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 1,100.00 บำท ลงวันที่ 22 กมุภำพันธ์ 2565

15 ค่ำวัสดุอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 29,850.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 3/2565
(หน่วยควำมจ ำภำยนอก) รำคำตกลงจำ้ง 29,850.00 บำท ลงวันที่ 23 กมุภำพันธ์ 2565

16 ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน 1,331.20              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ผลกำรปฏิบัติงำนฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,331.20 บำท ลงวันที่ 23 กมุภำพันธ์ 2565

17 ค่าจดัท าเอกสารประชุม 5,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 12/2565
โครงกำรพัฒนำระบบประกนัฯ รำคำตกลงซ้ือ 5,700.00 บำท ลงวันที่ 24 กมุภำพันธ์ 2565

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
18 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 1,510.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

รำคำตกลงซ้ือ 1,510.00 บำท ลงวันที่ 24 กมุภำพันธ์ 2565

19 ค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 600.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 600.00 บำท ลงวันที่ 24 กมุภำพันธ์ 2565

20 ค่าถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการ 264.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
คัดเลือกครูภำษำจนี รำคำตกลงซ้ือ 264.00 บำท ลงวันที่ 24 กมุภำพันธ์ 2565

21 ค่ำวัสดุอปุกรณ์โครงกำรสร้ำงจติส ำนึกฯ 3,350.00              - เฉพำะเจำะจง นำงทองเพียร  กลำยสุข นำงทองเพียร  กลำยสุข ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 3,350.00 บำท ลงวันที่ 25 กมุภำพันธ์ 2565

22 ค่าจา้งอบรมการพัฒนาศักยภาพ 53,250.00             - เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอด็ยูเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) บริษัท ซีเอด็ยูเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ บันทึกข้อตกลง เลขที่ 1/2565
ทักษะภำษำองักฤษ รำคำตกลงจำ้ง 53,250.00 บำท ลงวันที่ 28 กมุภำพันธ์ 2565

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป


