


ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาซอมแซมครุภัณฑ (โทรทัศน) 3,500.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 3,500.00 บาท ลงวันที่ 4 มกราคม 2565

2 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.00           - เฉพาะเจาะจง บ. ลําปางไพศาลบริการ จํากัด บ. ลําปางไพศาลบริการ จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ตุลาคม - ธันวาคม 2564 บ. วุฒิมงคลเซอรวิส จํากัด บ. วุฒิมงคลเซอรวิส จํากัด ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

3 คาน้ําดื่ม มกราคม 2565 1,220.00              - เฉพาะเจาะจง รานน้ําด่ืมมานา รานน้ําด่ืมมานา ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 1,220.00 บาท ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

4 คาถายเอกสาร 762.00                - เฉพาะเจาะจง ราน ซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ราน ซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ประจําเดือน มกราคม 2565 ราคาตกลงจาง 762.00 บาท ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

5 คาถายเอกสารและเขาเลมประชุม 300.00                - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

คณะกรรมการรับนักเรียนฯ (ลําปาง) ราคาตกลงจาง 300.00 บาท ลงวันที่ 12 มกราคม 2565

6 คาจัดทําวาระการประชุมขาราชการครู 6,798.00              - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 9/2565

และบุคลากรทางการศึกษาฯ ราคาตกลงจาง 6,798.00 บาท ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

7 คาถายเอกสารและเขาเลมประชุม 400.00                - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

คณะกรรมการรับนักเรียนฯ (ลําพูน) ราคาตกลงจาง 400.00 บาท ลงวันที่ 19 มกราคม 2565

8 คาจัดทําเอกสารประชุมผูบริหารฯ 570.00                - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 570.00 บาท ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

9 คาสํานักงานสําหรับการดําเนินการ 3,700.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

จัดการแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกฯ ราคาตกลงซื้อ 3,700.00 บาท ลงวันที่ 21 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายไตรมาส  (ไตรมาสที่ 2 / มกราคม - มีนาคม 2565)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

วันที่  31  มีนาคม  2565

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

10 คาซอมบํารุงรถยนตราชการ 9,279.04              - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตานอรทเทิรน(ลําปาง)จํากัด บ.โตโยตานอรทเทิรน(ลําปาง)จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 10/2565

ทะเบียน นข-4619 ลําปาง ราคาตกลงจาง 9,279.04 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2565

11 คาซอมบํารุงรถยนตราชการ 350.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนา ไทร เซ็นเตอร หจก.พัฒนา ไทร เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ทะเบียน นข-4619 ลําปาง ราคาตกลงจาง 350.00 บาท ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

12 คาน้ําดื่ม กุมภาพันธ 2565 1,660.00              - เฉพาะเจาะจง รานน้ําด่ืมมานา รานน้ําด่ืมมานา ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 1,660.00  บาท ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565

13 คาถายเอกสาร 951.20                - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565 ราคาตกลงจาง 951.20 บาท ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565

14 คาซอมบํารุงรถยนตราชการ 1,700.00              - เฉพาะเจาะจง รานพิภพอะไหล รานพิภพอะไหล ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ทะเบียน นข-1987 ลําปาง ราคาตกลงจาง 1,700.00 บาท ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2565

15 คาถายเอกสารโครงการอบรม 375.00                - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเซ็นเตอร ราน พี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนฯ ราคาตกลงจาง 375.00 บาท ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565

16 คาวัสดุงานบานงานครัว 4,460.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 4,460.00 บาท ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2565

17 คาวัสดุสํานักงาน (จัดสอบ O-NET) 976.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 976.00 บาท ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565

18 คาวัสดุสํานักงาน (ปากกาเซ็นงาน) 780.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 780.00 บาท ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565

19 คาวัสดุสํานักงาน (ปากกาเซ็นงาน) 1,001.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุป จํากัด หจก.เคที กรุป จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,001.00 บาท ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

20 คาวัสดุสํานักงาน (โครงการพัฒนา 3,100.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ระบบประกันคุณภาพฯ) ราคาตกลงจาง 3,100.00 บาท ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565

21 คาจัดทําคูมือ การนิเทศ 1,000.00              - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเซ็นเตอร ราน พี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

 โครงการพัฒนาครูฯ ราคาตกลงซื้อ 1,000.00 บาท ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565

22 คาถายเอกสารวาระการประชุม 700.00                - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

คณะกรรมการรับนักเรียนฯ ราคาตกลงซื้อ 700.00 บาท ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565

23 คาพวงมาลา 500.00                - เฉพาะเจาะจง รานดอกไมลีลาวดี รานดอกไมลีลาวดี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

(งานบวงสรวงเจาพอทิพยชาง) ราคาตกลงจาง 500.00 บาท ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565

24 คาจัดทําตรายางประทับ 10,450.00            - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 11/2565

ราคาตกลงจาง 10,450.00 บาท ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565

25 คาวัสดุสํานักงาน (กระสอบฟาง) 1,100.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,100.00 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565

26 คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 29,850.00            - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2565

(หนวยความจําภายนอก) ราคาตกลงจาง 29,850.00 บาท ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565

27 คาถายเอกสารแบบประเมิน 1,331.20              - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ผลการปฏิบัติงานฯ ราคาตกลงซื้อ 1,331.20 บาท ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565

28 คาจัดทําเอกสารประชุม 5,700.00              - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเซ็นเตอร ราน พี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 12/2565

โครงการพัฒนาระบบประกันฯ ราคาตกลงซื้อ 5,700.00 บาท ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565

29 คาจางทําปายไวนิล 1,510.00              - เฉพาะเจาะจง รานลายเสนการพิมพ รานลายเสนการพิมพ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 1,510.00 บาท ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

30 คาซอมเครื่องพิมพ 600.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 600.00 บาท ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565

31 คาถายเอกสารประชุมคณะกรรมการ 264.00                - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

คัดเลือกครูภาษาจีน ราคาตกลงซื้อ 264.00 บาท ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565

32 คาวัสดุอุปกรณโครงการสรางจิตสํานึกฯ 3,350.00              - เฉพาะเจาะจง นางทองเพียร  กลายสุข นางทองเพียร  กลายสุข ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 3,350.00 บาท ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565

33 คาจางอบรมการพัฒนาศักยภาพ 53,250.00            - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)ไมเกินวงเงินงบประมาณ บันทึกขอตกลง เลขที่ 1/2565

ทักษะภาษาอังกฤษ ราคาตกลงจาง 53,250.00 บาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

34 คาถายเอกสารประกอบการอบรม 8,000.00              - เฉพาะเจาะจง รานพี.เซ็นเตอร รานพี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 2/2565

การพัฒนาสมรรถนะครูนักจิตฯ ราคาตกลงจาง 8,000.00 บาท ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

35 คาวัสดุสํานักงาน 6,480.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุป ลําปาง หจก.เคที กรุป ลําปาง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/2565

ราคาตกลงซื้อ 6,480.00 บาท ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

36 คาถายเอกสารประกอบการประชุม 1,840.00              - เฉพาะเจาะจง รานพี.เซ็นเตอร รานพี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

เตรียมจัดต้ังงบประมาณป 2566 ราคาตกลงจาง 1,840.00 บาท ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

37 คาซอมครุภัณฑไมโครโฟนไรสาย 5,900.00              - เฉพาะเจาะจง บ.สมารทโซลูชั่น คอมพิวเตอร จํากัดบ.สมารทโซลูชั่น คอมพิวเตอร จํากัดไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 3/2565

ราคาตกลงจาง 5,900.00 บาท ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

38 คาน้ําดื่ม ธันวาคม 2564 2,300.00              - เฉพาะเจาะจง รานน้ําด่ืมมานา รานน้ําด่ืมมานา ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 2,300.00 บาท ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

39 คาวัสดุซอมแซมงานประปา 518.00                - เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

(มหาชน) (มหาชน) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ราคาตกลงซื้อ 518.00 บาท

40 คาปายไวนิล 450.00                - เฉพาะเจาะจง รานลายเสนการพิมพ รานลายเสนการพิมพ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 450.00 บาท ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

41 คาถายเอกสารประกอบการประชุม 720.00                - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 720.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

42 คาปรับปรุงงานไฟฟาพรอมติดต้ัง 10,380.00            - เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชัยรุงเรือง หจก.ลําปางชัยรุงเรือง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 4/2565

หอง ผอ.สพม.ลปลพ ราคาตกลงจาง 10,380.00 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

43 คาจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 2,000.00              - เฉพาะเจาะจง รานพี.เซ็นเตอร รานพี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 2,000.00 บาท ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

44 คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 1,100.00              - เฉพาะเจาะจง รานพี.เซ็นเตอร รานพี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

การจัดต้ังงบประมาณฯ ราคาตกลงซื้อ 1,100.00 บาท ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564

45 คาซอมบํารุงรถยนตราชการ 11,436.70            - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตานอรทเทิรน(ลําปาง)จํากัด บ.โตโยตานอรทเทิรน(ลําปาง)จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 6/2565

ทะเบียน นข-5143 ลําปาง ราคาตกลงจาง 11,436.70 บาท ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

46 คาถายเอกสารประชุมการประเมิน 216.00                - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานฯ ราคาตกลงจาง216.00 บาท ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

47 คาซอมแซมกลองวงจรปด 8,554.65              - เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นดีพลัส ซีซีทีวี จํากัด บ.เอ็นดีพลัส ซีซีทีวี จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 7/2565

และปรับปรุงสายสัญญาณ ราคาตกลงจาง 8,554.65 บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

48 คาพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุน 20,000.00            - เฉพาะเจาะจง รานวรรณเทคโนโลยี รานวรรณเทคโนโลยี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 8/2565

ระบบนวัตกรรม สพม.ลปลพ ราคาตกลงซื้อ 20,000.00 บาท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

49 คาจางทําโล โครงการยกยอย 4,350.00              - เฉพาะเจาะจง รานโลลําปาง รานโลลําปาง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

เชิดชูเกียรติบุคคลดีเดนฯ ราคาตกลงจาง 4,350.00 บาท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564

50 คาจัดทําเอกสารการประชุมโครงการ 500.00                - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเซ็นเตอร ราน พี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

นอมนําพระบรมราโชบาย ร.10 ราคาตกลงซื้อ 500.00 บาท ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

51 คาวัสดุงานบานงานครัว 6,984.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/2565

ราคาตกลงซื้อ 6,984.00 บาท ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

52 คาซอมเครื่องพิมพ 300.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อป พีซี คอมพิวเตอร หจก.ท็อป พีซี คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 300.00 บาท ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

53 คาจางปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม 3,000.00              - เฉพาะเจาะจง นายทวีรัตน  เทพนะ นายทวีรัตน  เทพนะ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

My Office ของสํานักงานฯ ราคาตกลงจาง 3,000.00 บาท ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

54 คาจางเอกสารระเบียบวาระ 1,239.60              - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

การประชุม "พุธเชา ขาว สพฐ." ราคาตกลงจาง 1,239.60 บาท ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

55 คาพวงมาลา 500.00                - เฉพาะเจาะจง รานดอกไมลีลาวดี รานดอกไมลีลาวดี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

(งานพระบิดาแหงการชางไทย) ราคาตกลงซื้อ 500.00 บาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565

56 คาน้ําดื่ม มีนาคม 2565 2,420.00              - เฉพาะเจาะจง รานน้ําด่ืมมานา รานน้ําด่ืมมานา ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 2,420.00  บาท ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565

57 คาถายเอกสาร 666.40                - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ประจําเดือน มีนาคม 2565 ราคาตกลงซื้อ 666.40 บาท ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

58 คาวัสดุสํานักงาน (กระดานไวทบอรด) 990.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 990.00 บาท ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

59 คาซอมแซมครุภัณฑ 1,990.00              - เฉพาะเจาะจง บ.สมารทโซลูชั่น คอมพิวเตอร จํากัดบ.สมารทโซลูชั่น คอมพิวเตอร จํากัดไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ราคาตกลงจาง 1,990.00 บาท ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

60 คาจัดทําเอกสาร 11,670.00            - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเซ็นเตอร ราน พี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 13/2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ราคาตกลงซื้อ 11,670.00 บาท ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

61 คาจัดทําเอกสาร 11,580.00            - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเซ็นเตอร ราน พี.เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 14/2565

คูมือการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ราคาตกลงซื้อ 11,580.00 บาท ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

62 คาวัสดุสํานักงาน (ปากกาเซ็นงาน) 650.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันทพาณิชย หจก.พรชนันทพาณิชย ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 650.00 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565

63 คาซอมบํารุงรถยนตราชการ 1,412.40              - เฉพาะเจาะจง รานพิภพอะไหล รานพิภพอะไหล ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ทะเบียน กท-2606 ลําปาง ราคาตกลงซื้อ 1,412.40 บาท ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565

64 คาถายเอกสาร นําเสนอคณะกรรมการ 2,484.00              - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร รานซี-อาร กอปปเซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

การยายขาราชการครูฯ ราคาตกลงซื้อ 2,484.00 บาท ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป


