


ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 ค่ำน้ ำด่ืม เมษำยน 2565 1,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 

รำคำตกลงซ้ือ 1,700.00  บำท ลงวันที่ 4 เมษำยน 2565

2 ค่ำถ่ำยเอกสำร 160.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 รำคำตกลงซ้ือ 160.00 บำท ลงวันที่ 4 เมษำยน 2565

3 ค่ำจำ้งเหมำบริกำรเกบ็ขนส่ิงปฏิกลู 4,000.00              - เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ  ยำรังสี นำยเจริญ  ยำรังสี ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
รำคำตกลงจำ้ง 4,000.00 บำท ลงวันที่ 4 เมษำยน 2565

4 ค่ำวัสดุอะไหล่ (ยำงรถเข็น) 1,040.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงเต้ พระเจำ้ทันใจ ร้ำนช่ำงเต้ พระเจำ้ทันใจ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 1,040.00  บำท ลงวันที่ 7 เมษำยน 2565

5 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 2,900.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เฉี่ยวกี่ หจก.เฉี่ยวกี่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
ทะเบียน นข-1987 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 2,900.00 บำท ลงวันที่ 7 เมษำยน 2565

6 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 21,100.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เฉี่ยวกี่ หจก.เฉี่ยวกี่ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 15/2565
ทะเบียน กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 21,100.00 บำท ลงวันที่ 8 เมษำยน 2565
(เปล่ียนยำงรถยนต์)

7 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 270.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

จดัสรรงบฯ ปี 65 (คร้ังที ่2) รำคำตกลงซ้ือ 270.00 บำท ลงวันที่ 11 เมษำยน 2565

8 ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 200.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 

โครงการส่งเสริมและพฒันาครูฯ รำคำตกลงซ้ือ 200.00 บำท ลงวันที่ 18 เมษำยน 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งรำยไตรมำส  (ไตรมำสที่ 3 / เมษำยน - 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 ค่ำหนังสือพระรำชนิพนธ์ 49,900.00             - เฉพำะเจำะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2565

รำคำตกลงซ้ือ 49,900.00  บำท ลงวันที่ 19 เมษำยน 2565

10 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,860.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 5/2565
รำคำตกลงซ้ือ 15,860.00  บำท ลงวันที่ 20 เมษำยน 2565

11 ค่ำโปรแกรมป้องกนัไวรัส 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 6/2565
รำคำตกลงซ้ือ 10,000.00  บำท ลงวันที่ 20 เมษำยน 2565

12 ค่ำพวงมำลำ (วันคล้ำยวันสวรรคต 500.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
สมเด็จพระนเรศวรฯ) รำคำตกลงซ้ือ 500.00  บำท ลงวันที่ 25 เมษำยน 2565

13 ค่ำน้ ำด่ืม พฤษภำคม 2565 1,680.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 1,680.00  บำท ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2565

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

15 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

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

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

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
18 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

19 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

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

21 ค่ำวัสดุส ำนักงำน (ปำกกำเซ็นงำน) 1,300.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 
รำคำตกลงซ้ือ 1,300.00  บำท ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2565

22 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

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

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

25 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

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
26 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

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

28 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

29 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

30 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

31 ค่ำปรับปรุงระบบสำรสนเทศส่ือ 4,500.00              - เฉพำะเจำะจง นำยธีรำนนท์  ศรีแกว้ทุม นำยธีรำนนท์  ศรีแกว้ทุม ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 
นวัตกรรมฯ รำคำตกลงซ้ือ 4,500.00 บำท ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2565

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

33 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

34 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

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

36 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

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

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

39 ค่ำวัสดุอะไหล่ 14,351.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 9/2565
รำคำตกลงซ้ือ 14,351.00  บำท ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2565

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

41 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

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

43 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

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือจะจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
44 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

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

46 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


