


ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำพวงมำลำ งำน “วันคล้ำย 500.00                - เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

วันพิรำลัย” พลตรีมหำอ ำมำตย์โท รำคำตกลงซ้ือ 500.00  บำท ลงวันท่ี 5 ตุลำคม 2565

เจ้ำบุญวำทย์วงษ์มำนิต

2 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00          - เฉพาะเจาะจง บ. ล้าปางไพศาลบริการ จ้ากัด บ. ล้าปางไพศาลบริการ จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ตุลาคม - ธันวาคม 2565 บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จ้ากัด บ. วุฒิมงคลเซอร์วิส จ้ากัด ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2565

3 ค่ำน้ ำด่ืม ตุลำคม 2565 1,360.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

รำคำตกลงซ้ือ 1,360.00  บำท ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2565

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร ตุลำคม 2565 713.50                - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

รำคำตกลงจ้ำง 713.50 บำท ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2565

5 ค่ำพวงมำลำ 800.00                - เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 รำคำตกลงซ้ือ 800.00  บำท ลงวันท่ี 13 ตุลำคม 2565

6 ค่ำพวงมำลำ 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ้ำลืมเวียง ร้ำนเจ้ำลืมเวียง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

วันคล้ายวันสวรรคต ร.5 รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00  บำท ลงวันท่ี 23 ตุลำคม 2565

7 ค่ำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 2,460.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 

ประชุมผู้บริหำรฯ รำคำตกลงจ้ำง 2,460.00 บำท ลงวันท่ี 19 ตุลำคม 2565

แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาส  (ไตรมาสท่ี 1 / ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

ส้านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล้าปาง ล้าพูน

วันท่ี  29  ธันวาคม  2565

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

8 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 14,000.00            - เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ้ากัด บ.สมาร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 1/2566

(อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ ราคาตกลงจ้าง 14,000.00 บาท ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565

อินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย Wi-Fi) จ ำนวน ๙ จุด

9 ค่ำน้ ำด่ืม พฤศจิกำยน 2565 2,540.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมมานา ร้านน้้าด่ืมมานา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ราคาตกลงซ้ือ 2,540.00  บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565

10 ค่ำถ่ำยเอกสำร พฤศจิกำยน 2565 382.50                - เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี-อาร์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้าน ซี-อาร์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ราคาตกลงจ้าง 382.50 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565

11 ค่าจัดท าตรายาง 2,850.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านทีทีโปรเจคปร้ินท์ ร้านทีทีโปรเจคปร้ินท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

นำยสัมฤทธ์ิ  กอไธสง รอง ผอ.สพม.ลปลพ ราคาตกลงจ้าง 2,850.00 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565

12 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการ 880.00                - เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำง ราคาตกลงจ้าง 880.00 บาท ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

และพัฒนำกลุ่มผู้น ำองค์ควำมรู้ฯ

13 ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุม 3,669.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

จัดท ำแผนฯ ราคาตกลงซ้ือ 3,669.00  บาท ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565

14 ค่าพานพุ่มดอกไม้สด 500.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ลีลาวดี ร้านดอกไม้ลีลาวดี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

(วันพระบิดำแห่งฝนหลวง ราคาตกลงซ้ือ 500.00  บาท ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

ประจ ำปี 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

15 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 5,460.21              - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ล้าปาง) จ้ากัด บ.โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ล้าปาง) จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 2/2566

ทะเบียน นข-๔๖๑๙ ล ำปำง ราคาตกลงจ้าง 5,460.21 บาท ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565

16 ค่าจัดท าเอกสารประกอบ 275.00                - เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

กำรประชุมจัดต้ังงบฯ ราคาตกลงจ้าง 275.00 บาท ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565

ปีงบประมำณ พ.ศ.2567 งบลงทุนฯ

17 ค่าจ้างเปล่ียนยางรถยนต์ราชการ 28,800.00            - เฉพาะเจาะจง หจก.เฉ่ียวก่ี หจก.เฉ่ียวก่ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 4/2566

รถยนต์ตู้ย่ีห้อโตโยต้ำ ราคาตกลงจ้าง 28,800.00 บาท ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565

ทะเบียน นข-๕๑๔๓ ล ำปำง และ นข-๔๖๑๙ ล ำปำง

18 ค่าจ้างซ่อมประตูห้อง 2,800.00              - เฉพาะเจาะจง นายทรงเดช  วงศ์เขียวศิริ นายทรงเดช  วงศ์เขียวศิริ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ผอ.สพม.ลปลพ ราคาตกลงจ้าง 2,800.00 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565

19 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 330.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังฯ ราคาตกลงจ้าง 330.00 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565

20 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 129.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี

ค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนฯ ราคาตกลงจ้าง 129.00 บาท ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565

21 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถราชการ 9,878.24              - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ล้าปาง) จ้ากัด บ.โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ล้าปาง) จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 3/2566

ทะเบียน นข-5143 ล ำปำง ราคาตกลงจ้าง 9,878.24 บาท ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

22 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 400.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี

พร้อมเข้ำเล่มกำรประชุมติดตำมประเมินผล ราคาตกลงจ้าง 400.00 บาท ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565

กำรควบคุมภำยใน

23 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ไฟฉาย) 480.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

เพ่ือใช้ปฏิบัติงำนอยู่เวรยำม ราคาตกลงซ้ือ 480.00  บาท ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565

ภำคกลำงคืน

24 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (SD Card 700.00                - เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ขนำด 32 GB) เพ่ือใช้ในงำน ราคาตกลงซ้ือ 700.00  บาท ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565

อ ำนวยกำรและประชำสัมพันธ์

25 ค่าจ้างจัดท าเอกสารรายงาน 1,200.00              - เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ราคาตกลงจ้าง 1,200.00 บาท ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565

งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมฯ

26 ค่าพานพุ่มดอกไม้ 500.00                - เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ลีลาวดี ร้านดอกไม้ลีลาวดี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

(วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ) ราคาตกลงซ้ือ 500.00 บาท ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2565

27 ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 1,800.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านเต็มใจ ร้านเต็มใจ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

โรงเรียนสุจริต ราคาตกลงจ้าง 1,800.00 บาท ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2565

28 ค่าจ้างท าปกและเข้าเล่ม 850.00                - เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

รำยงำนประจ ำปี 2565 ราคาตกลงจ้าง 850.00 บาท ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

29 ค่ำน้ ำด่ืม ธันวำคม 2565 1,720.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมมานา ร้านน้้าด่ืมมานา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ราคาตกลงซ้ือ 1,720.00  บาท ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2565

30 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,200.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านซี-อาร์ ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนฯ ราคาตกลงจ้าง 1,200.00 บาท ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2565

31 ค่าจัดท าโล่รางวัล 1,500.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านโล่ล้าปาง ร้านโล่ล้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นฯ ราคาตกลงจ้าง 1,500.00 บาท ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2565

32 ค่าจัดท าเอกสารประกอบ 520.00                - เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

กำรประชุมพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรเพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนฯ ราคาตกลงจ้าง 520.00 บาท ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2565

33 ค่ากรอบเกียรติบัตรโครงการ 1,950.00              - เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีสเตช่ันเนอร่ี ร้านเอสพีสเตช่ันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นฯ ราคาตกลงซ้ือ 1,950.00 บาท ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2565

34 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา 4,328.00              - เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 

เพ่ือถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอฯ ราคาตกลงซ้ือ 4,328.00 บาท ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2565

35 ค่าถ่ายเอกสารระเบียบวาระ 3,000.00              - เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

กำรประชุม ก.ต.ป.น. ราคาตกลงจ้าง 3,000.00 บาท ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2565

36 ค่าจัดท าเอกสารประกอบ 320.00                - เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ร้าน พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนช้ันเรียนของสถำนศึกษำ ราคาตกลงจ้าง 320.00 บาท ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2565



ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีเลือกโดยสรุป

37 ค่าซ่อมบ ารุงรถราชการ รถตู้ 282.48                - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ล้าปาง) จ้ากัด บ.โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ล้าปาง) จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 

ย่ีห้อโตโยต้ำ ทะเบียน นข-6795 ล ำปำง ราคาตกลงจ้าง 282.48 บาท ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2565


