
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 ค่ำน้ ำด่ืม พฤษภำคม 2565 1,680.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

รำคำตกลงซ้ือ 1,680.00  บำท ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2565

2 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 1,658.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
พิจำรณำเล่ือนเงินเดือนฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,658.00 บำท ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2565

3 ค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 7,490.00              - เฉพำะเจำะจง บริษัท เอน็ดีพลัส ซีซีทีวี จ ำกดั บริษัท เอน็ดีพลัส ซีซีทีวี จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 16/2565
รำคำตกลงซ้ือ 7,490.00 บำท ลงวันที่ 5 พฤษภำคม 2565

4 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 38.00                  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
พิจำรณำเล่ือนเงินเดือนฯ รำคำตกลงซ้ือ 38.00 บำท ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2565

5 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 4,180.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ผู้บริหำรกำรศึกษำฯ รำคำตกลงซ้ือ 4,180.00 บำท ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2565

6 ค่ำวัสดุอะไหล่ 1,190.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน 99 ร้ำน 99 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
ร้ำน ป.รุ่งเรืองโลหะกจิ รำคำตกลงซ้ือ 156.00  บำท ลงวันที่ 9 พฤษภำคม 2565

ร้ำน ป.รุ่งเรืองโลหะกจิ
รำคำตกลงซ้ือ 1,034.00  บำท

7 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 2,950.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
เชิงปฏิบัติกำร ก.ต.ป.น. รำคำตกลงซ้ือ 2,950.00 บำท ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2565

8 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (งำนโครงกำร) 2,150.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 2,150.00  บำท ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2565

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม  2565
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันที่  31  พฤษภำคม  2565

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
9 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (ปำกกำเซ็นงำน) 1,300.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

รำคำตกลงซ้ือ 1,300.00  บำท ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2565

10 ค่าจดัท าเอกสารการประชุม 946.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.พี.เซนเตอร์ ร้ำน พี.พี.เซนเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ติดตำมผล สถำนีแกห้นี้ครูฯ รำคำตกลงซ้ือ 946.00 บำท ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2565

11 ค่าวัสดุอปุกรณ์ส าหรับช่วยเหลือ 9,996.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
บรรเทำกำรได้รับผลกระทบ รำคำตกลงซ้ือ 10,000.00  บำท ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2565
จำกเหตุกำรณ์อทุกภัย

12 ค่าจดัท าเอกสารการโครงการ 600.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
แข่งขันศิลปหตัถกรรมฯ รำคำตกลงซ้ือ 600.00 บำท ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2565

13 ค่ำจำ้งเหมำเช่ำหน่วยควำมจ ำหลัก 5,778.00              - เฉพำะเจำะจง บ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์จ ำกดั (มหำชน)บ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์จ ำกดั (มหำชน)ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
(RAM) ขนำด 8 GB ส ำหรับเว็ปไซต์ รำคำตกลงจำ้ง 5,778.00 บำท ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2565

14 ค่ำซ่อมแซมครภัณฑ์ส ำนักงำน 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกดั บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
(คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ) รำคำตกลงซ้ือ 1,500.00  บำท ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2565

15 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 1,800.00 บำท ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2565

16 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 4,202.96              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ทะเบียน นข-6795 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 4,202.96 บำท ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2565

17 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 4,164.44              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ทะเบียน นข-4619 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 4,164.44 บำท ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2565

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

18 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 510.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
สรุปผลติดตำม กำรเตรียมควำมพร้อม รำคำตกลงซ้ือ 510.00 บำท ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565
ในกำรเปิดภำคเรียนที่ 1/2565

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป


