
แบบ สขร.1

ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 902.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ตรวจสอบกำรคิดค่ำคะแนนในกำรย้ำยผู้บริหำรฯ รำคำตกลงซ้ือ 902.00 บำท ลงวันท่ี 1 กันยายน 2565

2 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลือง 118,205.00           - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 13/2565

ส ำนักงำน รำคำตกลงซ้ือ 118,205.00  บำท ลงวันท่ี 2 กันยายน 2565

3 ค่ำน้ ำด่ืม กันยำยน 2565 2,060.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 2,060.00  บำท ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร กันยำยน 2565 958.80                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 958.80 บำท ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

5 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 8,600.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 21/2566

ทะเบียน กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 8,600.00 บำท ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

6 จ้างท าป้ายช่ือบุคลากร 250.00                 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ากัดบริษัท อาร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ากัดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

สพม.ลปลพ รำคำตกลงซ้ือ 250.00 บำท ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

7 จ้างจัดท าเอกสารรายงาน 800.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

สรุปกำรประชุมตำมโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ รำคำตกลงซ้ือ 800.00 บำท ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

                                    แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน  2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันท่ี  30  กันยำยน  2565

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

8 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมิน 3,940.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนฯ รำคำตกลงซ้ือ 3,940.00 บำท ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

9 จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ใน 2,200.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

โครงกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ รำคำตกลงซ้ือ 2,200.00 บำท ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

10 จ้างท าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 800.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ติดสต๊ิกเกอร์โครงกำรแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ รำคำตกลงซ้ือ 800.00 บำท ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

11 จ้างพัฒนาระบบนิเทศภายใน 20,000.00             - เฉพาะเจาะจง นำยภูมินทร์  อุปนันท์ นำยภูมินทร์  อุปนันท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 22/2565

และระบบกำรสังเกตทักษะ รำคำตกลงซ้ือ 20,000.00 บำท ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.ลปลพ

12 จ้างถ่ายเอกสารประชุม 290.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประมวลผลและสรุปผลกำรประเมินฯ (ITA) รำคำตกลงซ้ือ 290.00 บำท ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

13 ค่ำหนังสือสำรำนุกรม 60,000.00             - เฉพาะเจาะจง บ.รักษ์กมน จ ำกัด บ.รักษ์กมน จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 14/2565

รำคำตกลงซ้ือ 60,000.00 บำท ลงวันท่ี 8 กันยายน 2565

14 จ้างจัดท าเล่มรายงานผล 360.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

กำรด ำเนินงำนระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำฯ รำคำตกลงซ้ือ 360.00 บำท ลงวันท่ี 8 กันยายน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

15 ค่ำวัสดุโครงกำรคัดเลือก 5,853.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 15/2565

นักเรียนและสถานศึกษา รำคำตกลงซ้ือ 60,000.00 บำท ลงวันท่ี 12 กันยายน 2565

เพ่ือรับรางวัลพระราชทานฯ

16 จ้างจัดท าโล่รางวัลประเภท 50,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัล ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

สถำนศึกษำและประเภทบุคคล และศรีฟ้ำอุปกรณ์เดินป่ำต่ำงๆ และศรีฟ้ำอุปกรณ์เดินป่ำต่ำงๆ ลงวันท่ี 12 กันยายน 2565

ตำมโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธฯ รำคำตกลงซ้ือ 50,000.00 บำท

17 จ้างท าโล่รางวัล การส่งเสริม 3,000.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

กำรนิเทศเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ รำคำตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท ลงวันท่ี 14 กันยายน 2565

18 จ้างท าเอกสารการส่งเสริม 520.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

กำรนิเทศเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ลงวันท่ี 15 กันยายน 2565

รำคำตกลงซ้ือ 520.00 บำท

19 ค่าของท่ีระลึก 52,500.00             - เฉพาะเจาะจง หสม.เงินทองยนต์ หสม.เงินทองยนต์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 16/2565

แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ รำคำตกลงซ้ือ 52,500.00 บำท ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565

แก่ราชการ สพม.ลปลพ

20 จ้างท าเอกสารแนวทางการนิเทศ 1,430.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ภำยในสถำนศึกษำ เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565

รำคำตกลงซ้ือ 1,430.00 บำท



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

21 จ้างท าโล่รางวัลตามโครงการ 12,100.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัล ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 24/2565

น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ร.๑๐ฯ และศรีฟ้ำอุปกรณ์เดินป่ำต่ำงๆ และศรีฟ้ำอุปกรณ์เดินป่ำต่ำงๆ ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565

รำคำตกลงซ้ือ 12,100.00 บำท

22 จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ 20,800.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำนเอสพีสเตช่ันเนอร่ี ร้ำนเอสพีสเตช่ันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 25/2565

พร้อมบรรจุกรอบ ตำมโครงกำร รำคำตกลงซ้ือ 20,800.00 บำท ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565

สัมมนำวิชำกำรผู้ท ำคุณประโยชน์แก่รำชกำรฯ

23 จ้างถ่ายเอกสารประกอบ 2,350.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

กำรประชุมกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ (ก.ต.ป.น.) รำคำตกลงซ้ือ 2,350.00 บำท ลงวันท่ี 19 กันยายน 2565

24 ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ 2,500.00              - เฉพาะเจาะจง บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รำคำตกลงซ้ือ 2,500.00 บำท ลงวันท่ี 20 กันยายน 2565

และธรรมาภิบาลฯ

25 จ้างจัดท าป้าย และปรับปรุงป้าย 7,660.00              - เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ากัดบริษัท อาร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ากัดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 26/2565

บอร์ดประชำสัมพันธ์ รำคำตกลงซ้ือ 7,660.00 บำท ลงวันท่ี 20 กันยายน 2565

ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำฯ

26 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 2,730.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ตรวจสอบกำรคิดค่ำคะแนนในกำรย้ำยผู้บริหำรฯ รำคำตกลงจ้ำง 2,730.00 บำท ลงวันท่ี 20 กันยายน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

27 จ้างเขียนโปรแกรม การนิเทศ 10,000.00             - เฉพาะเจาะจง นำงลลนำ  ณ ล ำปำง นำงลลนำ  ณ ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 28/2565

ติดตำมกำรด ำเนินงำน รำคำตกลงซ้ือ 10,000.00 บำท ลงวันท่ี 20 กันยายน 2565

กำรขับเคล่ือนหลักสูตรต้ำนทุจริต โครงกำรโรงเรียนสุจริตฯ

28 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 6,600.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 29/2565

ชุดกิจกรรมกำรป้องกันตนเอง รำคำตกลงซ้ือ 6,600.00 บำท ลงวันท่ี 22 กันยายน 2565

ส ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ

ให้ปลอดภัยจำกควำมเส่ียงในกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 

29 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,850.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

(เคร่ืองรับโทรทัศน์ ย่ีห้อ Toshiba) รำคำตกลงจ้ำง 2,850.00 บำท ลงวันท่ี 22 กันยายน 2565

30 ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ 450.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รำคำตกลงซ้ือ 450.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยายน 2565

และธรรมาภิบาลฯ

31 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 2,350.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ทะเบียน กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 2,350.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยายน 2565

32 จ้างเปล่ียนกระจกหน้า 6,634.00              - เฉพาะเจาะจง หสม.ล ำปำงเฉลิมศิลป์ หสม.ล ำปำงเฉลิมศิลป์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 30/2565

รถยนต์รำชกำร ทะเบียน นข-6795 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 6,634.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยายน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

33 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการ 6,000.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนจิตค ำกำรพิมพ์ ร้ำนจิตค ำกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 31/2565

ประชุมโครงกำรสัมมนำวิชำกำรผู้ท ำคุณประโยชน์แก่รำชกำรฯ รำคำตกลงจ้ำง 6,000.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยายน 2565

34 จ้างถ่ายเอกสารประกอบ 447.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

กำรด ำเนินโครงกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำฯ รำคำตกลงซ้ือ 447.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยายน 2565

35 จ้างท าเอกสารโครงการส่งเสริม 550.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

และพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต รำคำตกลงซ้ือ 550.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยายน 2565

36 จ้างจัดท าเอกสารการประชุม 1,000.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยายน 2565

37 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 2,800.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

เคร่ืองปรับอำกำศ ห้องประชุมทันใจ รำคำตกลงซ้ือ 2,800.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยายน 2565

38 จ้างเหมาเดินระบบสายไฟ 26,846.30             - เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นดีพลัสซีซีทีวี จ ำกัด บ.เอ็นดีพลัสซีซีทีวี จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 32/2565

ห้องประชุมทันใจ รำคำตกลงซ้ือ 26,846.30 บำท ลงวันท่ี 26 กันยายน 2565

39 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 20,000.00             - เฉพาะเจาะจง นำงแสงจันทร์  ชุ่มใจ นำงแสงจันทร์  ชุ่มใจ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 33/2565

จัดกิจกรรมโครงกำรสัมมนำ รำคำตกลงซ้ือ 20,000.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยายน 2565

วิชำกำรผู้ท ำคุณประโยชน์แก่รำชกำร ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

40 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 2,500.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ตรวจสอบกำรคิดค่ำคะแนนในกำรย้ำยผู้บริหำรฯ รำคำตกลงจ้ำง 2,500.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยายน 2565

41 จ้างจัดท าตรายางประทับ 1,920.00              - เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ากัดบริษัท อาร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ากัดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 1,920.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยายน 2565

42 จ้างเหมาจัดท าป้ายและฉากหลัง 8,200.00              - เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ากัดบริษัท อาร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ากัดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 34/2565

ห้องประชุมทันใจ รำคำตกลงซ้ือ 8,200.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยายน 2565

43 จ้างจัดท าโล่รางวัลตามโครงการ 3,600.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รำคำตกลงซ้ือ 3,600.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยายน 2565

ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล

44 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ 460.00                 - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

อบรมโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะ รำคำตกลงซ้ือ 460.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยายน 2565

ชีวิตนักเรียน ประจ ำปี 2565

45 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 3,726.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

สรุปรำยงำนโครงกำรติดตำม รำคำตกลงซ้ือ 3,726.00 บำท ลงวันท่ี 28 กันยายน 2565

ค้นหำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน

46 ค่าหมึกพิมพ์และวัสดุ 199,595.00           - เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ำกัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 17/2565

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รำคำตกลงซ้ือ 199,595.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยายน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

47 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 79,815.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำนคลีนเวิล์ด ซัพพลำย ร้ำนคลีนเวิล์ด ซัพพลำย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 18/2565

และวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า รำคำตกลงซ้ือ 79,815.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยายน 2565

48 ค่าหนังสือห้องสมุด 498,000.00           - เฉพาะเจาะจง บ.นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด บ.นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญา เลขท่ี 7/2565

โรงเรียนในสังกัด รำคำตกลงซ้ือ 498,000.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยายน 2565

49 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 500.00                 - เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ย่ีห้อ EPSON รำคำตกลงซ้ือ 500.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยายน 2565

50 จ้างจัดท าเอกสารสรุป 1,300.00              - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

รำยงำนผลโครงกำรฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,300.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยายน 2565

51 ค่าหมึกพิมพ์ 201,650.00           - เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซี พรีเมียม คอมพิวเตอร์ หจก.ทีซี พรีเมียม คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 19/2565

รำคำตกลงซ้ือ 201,650.00 บำท ลงวันท่ี 30 กันยายน 2565

52 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 4,543.22              - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ทะเบียน นข-6795 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 4,543.22 บำท ลงวันท่ี 30 กันยายน 2565


