


ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าน ้าด่ืม กรกฎาคม 2565 1,560.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 1,560.00  บำท ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2565

2 ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการคัดเลือก 1,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

สถานศึกษาฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2565

3 ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00         - เฉพำะเจำะจง บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

กรกฎาคม - กันยายน 2565 บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จ ำกัด บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จ ำกัด ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2565

4 ค่าจัดท าเอกสารประกอบ 286.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

การจัดสรรงบฯ ครั งท่ี 3 รำคำตกลงซ้ือ 286.00 บำท ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2565

5 ค่าถ่ายเอกสารการคัดเลือก 1,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2565

6 ค่าจัดท าเอกสารโครงการรักษ์ 3,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ภาษาไทย เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ลงวันท่ี 11 กรกฎำคม 2565

รำคำตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำส  (ไตรมำสท่ี 4 / กรกฎำคม - กันยำยน 2565)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน

วันท่ี  30  กันยำยน  2565

งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

7 ค่าวัสดุอะไหล่ 208.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำน 99 ร้ำน 99 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) รำคำตกลงซ้ือ 90.00  บำท ลงวันท่ี 12 กรกฎำคม 2565

บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)

รำคำตกลงซ้ือ 118.00  บำท

8 ค่าวัสดุส้านักงาน (ปากกาเซ็นงาน) 1,300.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 1,300.00  บำท ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม 2565

9 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ 450.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ด้าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รำคำตกลงซ้ือ 450.00 บำท ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม 2565

เพ่ือรับรางวัล IQA AWARD ปี 64

10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,500.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

(คอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ) รำคำตกลงซ้ือ 1,500.00 บำท ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม 2565

11 ค่าวัสดุเพ่ือจัดพานดอกไม้ในกิจกรรม 625.00               - เฉพำะเจำะจง หจก.ช้อปเพลิน 88 หจก.ช้อปเพลิน 88 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ถวายพระพรฯ รำคำตกลงซ้ือ 625.00  บำท ลงวันท่ี 26 กรกฎำคม 2565

12 ค่าโปรแกรมการประชุมออนไลน์ 8,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

(ZOOM) รำคำตกลงซ้ือ 8,000.00  บำท ลงวันท่ี 27 กรกฎำคม 2565

13 ค่าน ้าด่ืม สิงหาคม 2565 2,180.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 2,180.00  บำท ลงวันท่ี 4 สิงหำคม 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

14 ค่าวัสดุในการจัดงาน 1,440.00             - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

เฉลิมพระเกียรติฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,440.00 บำท ลงวันท่ี 4 สิงหำคม 2565

15 ค่าถ่ายเอกสาร ส.ค.2565 452.00               - เฉพาะเจาะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

รำคำตกลงจ้ำง 452.00 บำท ลงวันท่ี 4 สิงหำคม 2565

16 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ 720.00               - เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน นข-5143 ล้าปาง รำคำตกลงซ้ือ 720.00 บำท ลงวันท่ี 5 สิงหำคม 2565

17 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ 2,150.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน นข-4619 ล้าปาง รำคำตกลงจ้ำง 2,150.00 บำท ลงวันท่ี 8 สิงหำคม 2565

18 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ 750.00               - เฉพาะเจาะจง ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน กท-2606 ล้าปาง รำคำตกลงจ้ำง 750.00 บำท ลงวันท่ี 8 สิงหำคม 2565

19 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000.00             - เฉพาะเจาะจง บ.สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 18/2565

เคร่ืองเสียงห้องประชุมทันใจ รำคำตกลงจ้ำง 5,000.00 บำท ลงวันท่ี 11 สิงหำคม 2565

20 ค่าวัสดุส้าหรับโครงการ 3,500.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

พัฒนาความรู้ความสามารถ รำคำตกลงซ้ือ 3,500.00 บำท ลงวันท่ี 15 สิงหำคม 2565

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

21 จ้างถ่ายเอกสาร ส าหรับ 8,000.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 19/2565

ใช้ในการคัดเลือกส้านักงาน รำคำตกลงจ้ำง 8,000.00 บำท ลงวันท่ี 15 สิงหำคม 2565

เขตพื นท่ีการศึกษาฯ

22 ค่าวัสดุส้าหรับใช้ในการ 3,230.00             - เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

คัดเลือกส้านักงานเขตพื นท่ี รำคำตกลงซ้ือ 3,230.00 บำท ลงวันท่ี 17 สิงหำคม 2565

การศึกษาฯ

23 จ้างจัดท้าเอกสารประกอบ 2,952.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

การประชุมผู้บริหารฯ รำคำตกลงจ้ำง 2,952.00 บำท ลงวันท่ี 17 สิงหำคม 2565

24 จ้างเหมาบริการล้าง/ท าความ 6,500.00             - เฉพาะเจาะจง หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 20/2565

สะอาดและซ่อมแซม รำคำตกลงจ้ำง 6,500.00 บำท ลงวันท่ี 17 สิงหำคม 2565

เคร่ืองปรับอากาศ

25 จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการ 1,300.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ด้าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รำคำตกลงจ้ำง 1,300.00 บำท ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2565

เพ่ือรับรางวัล IQA AWARD

26 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 540.00               - เฉพาะเจาะจง บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์จ ำกัด บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนฯ รำคำตกลงจ้ำง 540.00  บำท ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

27 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ 2,640.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน กท-2606 ล้าปาง รำคำตกลงจ้ำง 2,640.00 บำท ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2565

28 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 1,018.00             - เฉพาะเจาะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

คิดค่าคะแนนในการย้ายผู้บริหารฯ รำคำตกลงจ้ำง 1,018.00 บำท ลงวันท่ี 25 สิงหำคม 2565

29 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 30,040.00           - เฉพาะเจาะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 12/2565

รำคำตกลงซ้ือ 30,040.00 บำท ลงวันท่ี 31 สิงหำคม 2565

30 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 902.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ตรวจสอบการคิดค่าคะแนนในการย้ายผู้บริหารฯ รำคำตกลงซ้ือ 902.00 บำท ลงวันท่ี 1 กันยำยน 2565

31 ค่าวัสดุอุปกรณ์สิ นเปลือง 118,205.00         - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 13/2565

ส้านักงาน รำคำตกลงซ้ือ 118,205.00  บำท ลงวันท่ี 2 กันยำยน 2565

32 ค่าน ้าด่ืม กันยายน 2565 2,060.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 2,060.00  บำท ลงวันท่ี 5 กันยำยน 2565

33 ค่าถ่ายเอกสาร กันยายน 2565 958.80               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 958.80 บำท ลงวันท่ี 5 กันยำยน 2565

34 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ 8,600.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 21/2566

ทะเบียน กท-2606 ล้าปาง รำคำตกลงซ้ือ 8,600.00 บำท ลงวันท่ี 5 กันยำยน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

6 จ้างท้าป้ายช่ือบุคลากร 250.00               - เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด บริษัท อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

สพม.ลปลพ รำคำตกลงซ้ือ 250.00 บำท ลงวันท่ี 5 กันยำยน 2565

7 จ้างจัดท้าเอกสารรายงาน 800.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

สรุปการประชุมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ รำคำตกลงซ้ือ 800.00 บำท ลงวันท่ี 5 กันยำยน 2565

8 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมิน 3,940.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ รำคำตกลงซ้ือ 3,940.00 บำท ลงวันท่ี 5 กันยำยน 2565

9 จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ใน 2,200.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ รำคำตกลงซ้ือ 2,200.00 บำท ลงวันท่ี 7 กันยำยน 2565

10 จ้างท้าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 800.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ติดสต๊ิกเกอร์โครงการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนฯ รำคำตกลงซ้ือ 800.00 บำท ลงวันท่ี 7 กันยำยน 2565

11 จ้างพัฒนาระบบนิเทศภายใน 20,000.00           - เฉพำะเจำะจง นำยภูมินทร์  อุปนันท์ นำยภูมินทร์  อุปนันท์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 22/2565

และระบบการสังเกตทักษะ รำคำตกลงซ้ือ 20,000.00 บำท ลงวันท่ี 7 กันยำยน 2565

การจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.ลปลพ

12 จ้างถ่ายเอกสารประชุม 290.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

คณะกรรมการด้าเนินงานการประมวลผลและสรุปผลการประเมินฯ (ITA) รำคำตกลงซ้ือ 290.00 บำท ลงวันท่ี 7 กันยำยน 2565

13 ค่าหนังสือสารานุกรม 60,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ.รักษ์กมน จ ำกัด บ.รักษ์กมน จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 14/2565

รำคำตกลงซ้ือ 60,000.00 บำท ลงวันท่ี 8 กันยำยน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

14 จ้างจัดท้าเล่มรายงานผล 360.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

การด้าเนินงานระดับส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาฯ รำคำตกลงซ้ือ 360.00 บำท ลงวันท่ี 8 กันยำยน 2565

15 ค่าวัสดุโครงการคัดเลือก 5,853.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 15/2565

นักเรียนและสถานศึกษา รำคำตกลงซ้ือ 60,000.00 บำท ลงวันท่ี 12 กันยำยน 2565

เพ่ือรับรางวัลพระราชทานฯ

16 จ้างจัดท้าโล่รางวัลประเภท 50,000.00           - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัล ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัล ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

สถานศึกษาและประเภทบุคคล และศรีฟ้ำอุปกรณ์เดินป่ำต่ำงๆ และศรีฟ้ำอุปกรณ์เดินป่ำต่ำงๆ ลงวันท่ี 12 กันยำยน 2565

ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ รำคำตกลงซ้ือ 50,000.00 บำท

17 จ้างท้าโล่รางวัล การส่งเสริม 3,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

การนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งฯ รำคำตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท ลงวันท่ี 14 กันยำยน 2565

18 จ้างท้าเอกสารการส่งเสริม 520.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

การนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งฯ เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ลงวันท่ี 15 กันยำยน 2565

รำคำตกลงซ้ือ 520.00 บำท

19 ค่าของท่ีระลึก 52,500.00           - เฉพำะเจำะจง หสม.เงินทองยนต์ หสม.เงินทองยนต์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 16/2565

แก่ผู้ท้าคุณประโยชน์ รำคำตกลงซ้ือ 52,500.00 บำท ลงวันท่ี 16 กันยำยน 2565

แก่ราชการ สพม.ลปลพ

20 จ้างท้าเอกสารแนวทางการนิเทศ 1,430.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร 2000 ก๊อปป้ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ภายในสถานศึกษา เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ลงวันท่ี 16 กันยำยน 2565

รำคำตกลงซ้ือ 1,430.00 บำท



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

21 จ้างท้าโล่รางวัลตามโครงการ 12,100.00           - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัล ร้ำนศรีฟ้ำถ้วยรำงวัล ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 24/2565

น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร .๑๐ฯ และศรีฟ้ำอุปกรณ์เดินป่ำต่ำงๆ และศรีฟ้ำอุปกรณ์เดินป่ำต่ำงๆ ลงวันท่ี 16 กันยำยน 2565

รำคำตกลงซ้ือ 12,100.00 บำท

22 จ้างท้าใบประกาศเกียรติคุณ 20,800.00           - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสพีสเตช่ันเนอร่ี ร้ำนเอสพีสเตช่ันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 25/2565

พร้อมบรรจุกรอบ ตามโครงการ รำคำตกลงซ้ือ 20,800.00 บำท ลงวันท่ี 16 กันยำยน 2565

สัมมนาวิชาการผู้ท้าคุณประโยชน์แก่ราชการฯ

23 จ้างถ่ายเอกสารประกอบ 2,350.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

การประชุมการสรุปและรายงานผลการด้าเนินงานฯ (ก.ต.ป.น.) รำคำตกลงซ้ือ 2,350.00 บำท ลงวันท่ี 19 กันยำยน 2565

24 ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ 2,500.00             - เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รำคำตกลงซ้ือ 2,500.00 บำท ลงวันท่ี 20 กันยำยน 2565

และธรรมาภิบาลฯ

25 จ้างจัดท้าป้าย และปรับปรุงป้าย 7,660.00             - เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด บริษัท อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 26/2565

บอร์ดประชาสัมพันธ์ รำคำตกลงซ้ือ 7,660.00 บำท ลงวันท่ี 20 กันยำยน 2565

ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ

26 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 2,730.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ตรวจสอบการคิดค่าคะแนนในการย้ายผู้บริหารฯ รำคำตกลงจ้ำง 2,730.00 บำท ลงวันท่ี 20 กันยำยน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

27 จ้างเขียนโปรแกรม การนิเทศ 10,000.00           - เฉพำะเจำะจง นำงลลนำ  ณ ล ำปำง นำงลลนำ  ณ ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 28/2565

ติดตามการด้าเนินงาน รำคำตกลงซ้ือ 10,000.00 บำท ลงวันท่ี 20 กันยำยน 2565

การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริตฯ

28 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 6,600.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 29/2565

ชุดกิจกรรมการป้องกันตนเอง รำคำตกลงซ้ือ 6,600.00 บำท ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2565

ส้าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ให้ปลอดภัยจากความเส่ียงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

29 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,850.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พรชนันท์พำณิชย์ หจก.พรชนันท์พำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

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

30 ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ 450.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รำคำตกลงซ้ือ 450.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565

และธรรมาภิบาลฯ

31 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ 2,350.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน กท-2606 ล้าปาง รำคำตกลงซ้ือ 2,350.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565

32 จ้างเปล่ียนกระจกหน้า 6,634.00             - เฉพำะเจำะจง หสม.ล ำปำงเฉลิมศิลป์ หสม.ล ำปำงเฉลิมศิลป์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 30/2565

รถยนต์ราชการ ทะเบียน นข-6795 ล้าปาง รำคำตกลงซ้ือ 6,634.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565

33 จ้างจัดท้าเอกสารประกอบการ 6,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตค ำกำรพิมพ์ ร้ำนจิตค ำกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 31/2565

ประชุมโครงการสัมมนาวิชาการผู้ท้าคุณประโยชน์แก่ราชการฯ รำคำตกลงจ้ำง 6,000.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

34 จ้างถ่ายเอกสารประกอบ 447.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

การด้าเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ รำคำตกลงซ้ือ 447.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565

35 จ้างท้าเอกสารโครงการส่งเสริม 550.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รำคำตกลงซ้ือ 550.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565

36 จ้างจัดท้าเอกสารการประชุม 1,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

สรุปผลการด้าเนินโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565

37 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 2,800.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส หจก.วิมลศิริแอร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

เคร่ืองปรับอากาศ ห้องประชุมทันใจ รำคำตกลงซ้ือ 2,800.00 บำท ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565

38 จ้างเหมาเดินระบบสายไฟ 26,846.30           - เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นดีพลัสซีซีทีวี จ ำกัด บ.เอ็นดีพลัสซีซีทีวี จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 32/2565

ห้องประชุมทันใจ รำคำตกลงซ้ือ 26,846.30 บำท ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2565

39 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 20,000.00           - เฉพำะเจำะจง นำงแสงจันทร์  ชุ่มใจ นำงแสงจันทร์  ชุ่มใจ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 33/2565

จัดกิจกรรมโครงการสัมมนา รำคำตกลงซ้ือ 20,000.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2565

วิชาการผู้ท้าคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ้าปี พ .ศ. ๒๕๖๕

40 จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 2,500.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ตรวจสอบการคิดค่าคะแนนในการย้ายผู้บริหารฯ รำคำตกลงจ้ำง 2,500.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2565

41 จ้างจัดท้าตรายางประทับ 1,920.00             - เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด บริษัท อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 1,920.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

42 จ้างเหมาจัดท้าป้ายและฉากหลัง 8,200.00             - เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด บริษัท อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 34/2565

ห้องประชุมทันใจ รำคำตกลงซ้ือ 8,200.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2565

43 จ้างจัดท้าโล่รางวัลตามโครงการ 3,600.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา รำคำตกลงซ้ือ 3,600.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2565

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

44 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ 460.00               - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

อบรมโครงการเสริมสร้างทักษะ รำคำตกลงซ้ือ 460.00 บำท ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2565

ชีวิตนักเรียน ประจ้าปี 2565

45 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 3,726.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

สรุปรายงานโครงการติดตาม รำคำตกลงซ้ือ 3,726.00 บำท ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2565

ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

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

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รำคำตกลงซ้ือ 199,595.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2565

47 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 79,815.00           - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนเวิล์ด ซัพพลำย ร้ำนคลีนเวิล์ด ซัพพลำย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 18/2565

และวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า รำคำตกลงซ้ือ 79,815.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2565

48 ค่าหนังสือห้องสมุด 498,000.00         - เฉพำะเจำะจง บ.นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด บ.นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำ เลขท่ี 7/2565

โรงเรียนในสังกัด รำคำตกลงซ้ือ 498,000.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งานท่ีจัดซื อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

49 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 500.00               - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ย่ีห้อ EPSON รำคำตกลงซ้ือ 500.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2565

50 จ้างจัดท้าเอกสารสรุป 1,300.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ร้ำน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

รายงานผลโครงการฯ รำคำตกลงซ้ือ 1,300.00 บำท ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2565

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

รำคำตกลงซ้ือ 201,650.00 บำท ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2565

52 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการ 4,543.22             - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ทะเบียน นข-6795 ล้าปาง รำคำตกลงซ้ือ 4,543.22 บำท ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2565


