
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 ค่ำปรับปรุงระบบสำรสนเทศส่ือ 4,500.00              - เฉพำะเจำะจง นำยธีรำนนท์  ศรีแกว้ทุม นำยธีรำนนท์  ศรีแกว้ทุม ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

นวัตกรรมฯ รำคำตกลงซ้ือ 4,500.00 บำท ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2565

2 ค่ำน้ ำด่ืม มิถุนำยน 2565 2,340.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 2,340.00  บำท ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2565

3 ค่ำถ่ำยเอกสำร 480.80                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 รำคำตกลงซ้ือ 480.80 บำท ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2565

4 ค่าจดัท าเอกสารประกอบ 3,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กำรนิเทศฯ รำคำตกลงซ้ือ 3,200.00 บำท ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2565

5 ค่าจดัท าเอกสารประกอบ 936.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กำรประชุมคณะกรรมกำร รำคำตกลงซ้ือ 936.00 บำท ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2565
บริหำรจดักำรโรงเรียนขนำดเล็กฯ

6 ค่ำวัสดุส ำนักงำน โครงกำรเสริมสร้ำง 392.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
คุณธรรมฯ รำคำตกลงซ้ือ 392.00  บำท ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2565

7 ค่ำวัสดุอะไหล่ (สำยช ำระ) 160.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.รุ่งเรืองโลหะกจิ ร้ำน ป.รุ่งเรืองโลหะกจิ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 160.00  บำท ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2565

8 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,816.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 8/2565
รำคำตกลงซ้ือ 9,816.00  บำท ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2565

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน  2565
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันที่  30  มิถุนำยน  2565

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
9 ค่ำวัสดุอะไหล่ 14,351.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 9/2565

รำคำตกลงซ้ือ 14,351.00  บำท ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2565

10 ค่าท าป้ายจอดรถยนต์ราชการ 400.00                 - เฉพำะเจำะจง บ.อำร์รูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกดั บ.อำร์รูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 400.00 บำท ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2565

11 ค่าจดัท าเอกสารประกอบ 1,750.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
กำรประชุมคัดเลือกสถำนศึกษำฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,750.00 บำท ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2565

12 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (เพิ่มเติม) 526.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมฯ รำคำตกลงซ้ือ 526.00  บำท ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2565

13 ค่ำจดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 1,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ผู้บริหำรฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,800.00 บำท ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2565

14 ค่ำวัสดุตำมโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 9,990.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 10/2565
ด้วยกฬีำเปตอง สพม.ลปลพ รำคำตกลงซ้ือ 9,990.00  บำท ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2565

15 ค่ากรอบเกยีรติบัตร 4,250.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
(รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือ รำคำตกลงซ้ือ 4,250.00 บำท ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2565
นักเรียน, รำงวัลครูต้นแบบ)

16 ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ (ไวนิล) 675.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำปำงบล๊อค ร้ำนล ำปำงบล๊อค ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
No Gift Policy รำคำตกลงซ้ือ 675.00 บำท ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2565

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป


