


ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 ค่ำซ่อมแซมป้ำยชื่อส ำนักงำน 35,500.00             - เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซต์จ ำกดั บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซต์จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 19/2564

รำคำตกลงจำ้ง 35,500.00 บำท ลงวันที่ 2 เมษำยน 2564

2 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,364.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 1,364.00 บำท ลงวันที่ 2 เมษำยน 2564

3 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 4,232.39              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ทะเบียน นข-6795 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 4,232.39.00 บำท ลงวันที่ 2 เมษำยน 2564

4 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 32,410.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนเวิลด์ซัพพลำย ร้ำนคลีนเวิลด์ซัพพลำย ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 6/2564
รำคำตกลงซ้ือ 32,410.00 บำท ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564

5 ค่ำน้ ำด่ืม เมษำยน 2564 840.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 840.00 บำท ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564

6 ค่ำซ่อมครุภัณฑ์ (เกำ้อี้ส ำนักงำน) 6,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนท ำเบำะเทพกร ร้ำนท ำเบำะเทพกร ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 18/2564
รำคำตกลงจำ้ง 6,500.00 บำท ลงวันที่ 5 เมษำยน 2564

7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 3,000.00 บำท ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564

8 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 5,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพันธ์ (เคร่ืองเย็น) ร้ำนสุพันธ์ (เคร่ืองเย็น) ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 20/2564
รำคำตกลงจำ้ง 5,700.00 บำท ลงวันที่ 8 เมษำยน 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งรำยไตรมำส  (ไตรมำสที่ 3 / เมษำยน - มิถุนำยน 2564)
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันที่  30  มิถุนำยน  2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
9 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

รำคำตกลงจำ้ง 2,000.00 บำท ลงวันที่ 9 เมษำยน 2564

10 ค่ำซ่อมกล้องวงจรปิด 5,885.00              - เฉพำะเจำะจง บ.เอน็ดีพลัสซีซีทีวีจ ำกดั บ.เอน็ดีพลัสซีซีทีวีจ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 21/2564
รำคำตกลงจำ้ง 5,885.00 บำท ลงวันที่ 16 เมษำยน 2564

11 ค่ำท ำตรำยำง 350.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ เอ สติกเกอร์ ร้ำน เอ เอ สติกเกอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 350.00 บำท ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564

12 ค่ำวัสดุอปุกรณ์ข้อต่อน้ ำทิ้ง 280.00                 - เฉพำะเจำะจง บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ำกดั(มหำชน)บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ำกดั(มหำชน)ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 280.00 บำท ลงวันที่ 23 เมษำยน 2564

13 ค่ำถ่ำยเอกสำร 80.00                  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 80.00 บำท ลงวันที่ 26 เมษำยน 2564

14 ค่ำป้ำยฟิวเจอร์บอร์ด 1,440.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 1,440.00 บำท ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

15 ค่ำซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟ 5,070.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกดั บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 22/2564
รำคำตกลงจำ้ง 5,070.00 บำท ลงวันที่ 30 เมษำยน 2564

16 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 360.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน99 ร้ำน99 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 360.00 บำท ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564

17 ค่ำน้ ำด่ืม พฤษภำคม 2564 1,680.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 1,680.00 บำท ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
18 ค่ำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 300.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ จ ำกดั หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

รำคำตกลงจำ้ง 300.00 บำท ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564

19 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 300.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 300.00 บำท ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564

20 ค่ำถ่ำยเอกสำร เดือนพฤษภำคม 2564 301.60                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 301.60 บำท ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564

21 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 540.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 540.00 บำท ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2564

22 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 743.65                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ทะเบียน บย-9344 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 743.65 บำท ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2564

23 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 15,515.00             - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ทะเบียน นข-4619 ล ำปำง รำคำตกลงจำ้ง 15,515.00 บำท ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2564

24 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 3,120.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 3,120.00 บำท ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2564

25 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศหอ้งท ำงำน 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพันธ์ (เคร่ืองเย็น) ร้ำนสุพันธ์ (เคร่ืองเย็น) ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 24/2564
กลุ่มอ ำนวยกำรและนิเทศฯ รำคำตกลงจำ้ง 10,000.00 บำท ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564

26 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 19,415.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคทีกรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคทีกรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 7/2564
รำคำตกลงซ้ือ 19,415.00 บำท ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
27 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 995.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

รำคำตกลงจำ้ง 995.00 บำท ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2564

28 ค่ำน้ ำด่ืม มิถุนำยน 2564 2,060.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 2,060.00 บำท ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2564

29 ค่ำถ่ำยเอกสำร เดือน มิ.ย.64 240.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 240.00 บำท ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2564

30 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 7,590.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกดั ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 8/2564
รำคำตกลงซ้ือ 7,590.00 บำท ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2564

31 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 380.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 380.00 บำท ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2564

32 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 1,000.00 บำท ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2564

33 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 2,950.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 2,950.00 บำท ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2564

34 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 2,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 2,600.00 บำท ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2564

35 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 160.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 160.00 บำท ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
36 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 1,488.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

รำคำตกลงซ้ือ 1,488.00 บำท ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2564

37 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 2,040.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 2,040.00 บำท ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

38 ค่ำจดัท ำป้ำยและปรับปรุงบอร์ด 4,820.00              - เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์จ ำกดั บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์จ ำกดัไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประชำสัมพันธ์ รำคำตกลงจำ้ง 4,820.00 บำท ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป


