
                        แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2564 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั  
 

วันที่ 31 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
1 วัสดุงานสาธารณูปโภค  

15 รายการ จ านวน 1 งาน 
งานสาธารณูปโภค 

2,627.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

2,627.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

2,627.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.1/2565 
2 พฤศจิกายน 2564 

2 วัสดุงานสาธารณูปโภค  
2 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

1,010.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เล่าจิ้นกวง 
0525549000194 

1,010.00 

บจก.เล่าจิ้นกวง 
0525549000194 

1,010.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.2/2565 
2 พฤศจิกายน 2564 

3 วัสดุงานสาธารณูปโภค  
2 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

1,010.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เล่าจิ้นกวง 
0525549000194 

1,010.00 

บจก.เล่าจิ้นกวง 
0525549000194 

1,010.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.2/2565 
2 พฤศจิกายน 2564 

4 วัสดุงานสาธารณูปโภค  
2 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

4,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกันทามาศ 
3529900100158 

4,500.00 

ร้านอุดมกันทามาศ 
3529900100158 

4,500.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.3/2565 
2 พฤศจิกายน 2564 

5 ยางรถยนต์พร้อมค่าบริการ
เปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ล้อ 

จ านวน 4 เส้น 
งานยานพาหนะ 

11,880.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า  
นอร์ทเทิร์น (ล าปาง) 

0525548000255 
11,880.00 

บจก.โตโยต้า  
นอร์ทเทิร์น (ล าปาง) 

0525548000255 
11,880.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.3/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

6 วัสดุงานสาธารณปูโภค 2 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

17,075.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.พี แอนด์ เค 
พลาสติก อินดีสทรี 

0525539000604 
17,075.00 

บจก.พี แอนด์ เค 
พลาสติก อินดีสทรี 

0525539000604 
17,075.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.4/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
7 วัสดุสื่อการสอน  

3 รายการ จ านวน 1 งาน 
ศิลปะ 

538.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

538.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

538.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.4/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

8 วัสดุงานสาธารณูปโภค  
3 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

5,200.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางคลังไฟฟ้า 
3529900094301 

5,200.00 

ร้านล าปางคลังไฟฟ้า 
3529900094301 

5,200.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.5/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

9 ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น  
จ านวน 1 ตัว 
คณิตศาสตร์ 

3,900.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 
0523544001158 

3,900.00 

หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 
0523544001158 

3,900.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.5/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

10 วัสดุส านักงาน 11 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

5,925.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

5,925.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

5,925.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.6/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

11 วัสดุระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต
และระบบ ICT 6 รายการ 

จ านวน 1 งาน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

35,200.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

35,200.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

35,200.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.7/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

12 วัสดุระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต
และระบบ ICT 4 รายการ 

จ านวน 1 งาน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

25,900.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

25,900.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

25,900.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.8/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

13 วัสดุสื่อการเรียนการสอน  
10 รายการ จ านวน 1 งาน 

ศิลปะ 

6,009.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

6,009.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

6,009.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.9/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

14 วัสดุสื่อการสอน  
4 รายการ จ านวน 1 งาน 

ศิลปะ 

4,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

4,000.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

4,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.6/2565 
5 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
15 วัสดุสื่อการสอน  

7 รายการ จ านวน 1 งาน 
ศิลปะ 

4,885.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

4,885.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

4,885.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.7/2565 
5 พฤศจิกายน 2564 

16 วัสดุสื่อการสอน 9 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

งานเกษตร 

2,353.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,353.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,353.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.8/2565 
5 พฤศจิกายน 2564 

17 วัสดุดนตรี 2 รายการ 
จ านวน 1 งาน  

ศิลปะ 

920.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม.เอ.ดิสทริบิวชั่น 
0105557159486 

920.00 

บจก.เอ็ม.เอ.ดิสทริบิวชั่น 
0105557159486 

920.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.9/2565 
5 พฤศจิกายน 2564 

18 วัสดุกิจกรรมวารสารน่ารู้  
4 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานห้องสมุด 

1,467.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

1,467.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

1,467.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.7/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

19 วัสดุกิจกรรมสารานุกรมรอบโลก  
7 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานห้องสมุด 

2,400.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,400.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,400.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.8/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

20 สาย HDMI 5 เมตร  
จ านวน 5 เส้น 
คณิตศาสตร์ 

3,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

3,000.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

3,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.9/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

21 วัสดุส านักงาน 4 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
คณิตศาสตร์ 

2,900.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,900.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,900.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.10/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

22 วัสดุดนตรี 7 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

ศิลปะ 

30,980.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.มาร์คาโต้ มิวสิค 
0105548037756 

30,980.00 

บจก.มาร์คาโต้ มิวสิค 
0105548037756 

30,980.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.10/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

23 วัสดุสื่อการสอน 6 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

ศิลปะ 

6,110.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

6,110.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

6,110.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.11/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
24 วารสารและหนังสือพิมพ์ 17 รายการ 

จ านวน 1 งาน  
งานห้องสมุด 

2,843.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,843.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,843.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.11/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

25 ธงอาเซียน 2 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

สังคมฯ 

4,400.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,400.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,400.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.12/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
คณิตศาสตร์ 

15,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

15,000.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

15,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.14/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

27 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. 
จ านวน 10 ตัว  
คณิตศาสตร์ 

15,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ทองเครื่องเรือนล าปาง 
3520100161995 

15,000.00 

ร้านอู่ทองเครื่องเรือนล าปาง 
3520100161995 

15,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.13/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

28 วัสดุสื่อการสอน  
9 รายการ จ านวน 1 งาน 

ศิลปะ 

6,004.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

6,004.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

6,004.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.15/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

29 ชุดตรวจโควิด 19 แบบเร่งด่วน 
(ATK) 416ชุด/กล่อง   

จ านวน 1 กล่อง งานพยาบาล 

20,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

20,000.00 

บจก.ช.เภสัช 
0525560001011 

20,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.14/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

30 เสื้อวอร์มส าหรับนักกีฬาว่ายน้ า 
จ านวน 5 ตัว 

พละ 

2,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางสอปร์ท 
3509900334558 

2,000.00 

ร้านล าปางสอปร์ท 
3509900334558 

2,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.13/2565 
8 พฤศจิกายน 2564 

31 เครื่องช่วยสอน ตู้ล าโพง+USB 
จ านวน 3 เครื่อง 

งานเกษตร 

6,900.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
3529900012038 

6,900.00 

ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
3529900012038 

6,900.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.18/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

32 ครุภัณฑ์งานกพร. 2 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

กพร. 

8,390.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
3529900012038 

8,390.00 

ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
3529900012038 

8,390.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.27/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
33 ไมล์สาย จ านวน 1 อัน 

กพร. 
550.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 

3529900012038 
550.00 

ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 
3529900012038 

550.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.15/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

34 วัสดุส านักงาน 16 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
วิทยาศาสตร์ 

5,710.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

5,710.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

5,710.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.26/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

35 วัสดุส านักงาน 15 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
วิทยาศาสตร์ 

5,979.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

5,979.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

5,979.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.24/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

36 วัสดุกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนฯ 
4 รายการ จ านวน 1 งาน 

วิทยาศาสตร์ 

1,150.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.วิชิตพาณิชย์ 
0523528000011 

520.00 
ร้านทิวลิป 

3529900008707 
630.00 

หจก.วิชิตพาณิชย์ 
0523528000011 

520.00 
ร้านทิวลิป 

3529900008707 
630.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.14/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

37 หมึกพิมพ์ 4 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานพัสดุ 

10,570.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

10,570.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

10,570.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.23/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

38 หมึกพิมพ์ 16 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานพัสดุ 

75,572.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

75,572.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

75,572.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.21/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

39 หมึกพิมพ์ 11 รายการ   
จ านวน 1 งาน  

งานพัสดุ 

94,992.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟเอส คอมพิวเตอร ์
3520101554117 

94,992.00 

ร้านเอฟเอส คอมพิวเตอร ์
3520101554117 

94,992.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.22/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

40 หมึกพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร 
22 รายการ  จ านวน 1 งาน  

งานพัสดุ 

94,542.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

94,542.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

94,542.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.20/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
41 ครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต  

4 รายการ จ านวน 1 งาน 
ศิลปะ 

49,100.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.มาร์คาโต้ มิวสิค 
0105548037756 

49,100.00 

บจก.มาร์คาโต้ มิวสิค 
0105548037756 

49,100.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.16/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

42 หมึกพิมพ์ 15 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานพัสดุ 

25,740.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท 
0525562000399 

25,740.00 

บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท 
0525562000399 

25,740.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.19/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

43 เสื้อโปโลพิมพ์ลาย  
จ านวน 198 ตัว 

วิทยาศาสตร์ 

59,400.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

59,400.00 

ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

59,400.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.25/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

44 ครุภัณฑ์ดนตรี 5 รายการ 
จ านวน 1 งาน  

ศิลปะ 

24,080.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม.เอ.ดิสทริบิวชั่น 
0105557159486 

24,080.00 

บจก.เอ็ม.เอ.ดิสทริบิวชั่น 
0105557159486 

24,080.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.17/2565 
10 พฤศจิกายน 2564 

45 วัสดุส านักงาน 7 รายการ   
จ านวน 1 งาน  
บริหารวิชาการ 

2,050.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,050.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,050.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.22/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

46 วัสดุส านักงาน 15 รายการ   
จ านวน 1 งาน  
บริหารวิชาการ 

918.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

918.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

918.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.21/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

47 วัสดุส านักงาน 3 รายการ   
จ านวน 1 งาน  
บริหารวิชาการ 

1,795.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

1,795.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

1,795.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.20/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

48 วัสดุส านักงาน 6 รายการ   
จ านวน 1 งาน  
บริหารทั่วไป 

2,616.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัณฑ์เครื่องเขียน 
3529900025661 

2,616.00 

ร้านนวภัณฑ์เครื่องเขียน 
3529900025661 

2,616.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.17/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

49 วัสดุส านักงาน 7 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

สังคมฯ 

2,422.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,422.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,422.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.19/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
50 วัสดุกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนฯ 

 6 รายการ จ านวน 1 งาน 
งานคอมพิวเตอร์ 

2,902.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,902.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,902.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.23/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

51 วัสดุกิจกรรมสร้างส านึกพลเมืองฯ 
21 รายการ จ านวน 1 งาน 

สังคมฯ 

4,422.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,422.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,422.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.18/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

52 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
18 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

12,930.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านลีเคหะภัณฑ์ 
3529900110731 

12,930.00 

ร้านลีเคหะภัณฑ์ 
3529900110731 

12,930.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.33/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

53 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
15 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

35,345.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านลีเคหะภัณฑ์ 
3529900110731 

35,345.00 

ร้านลีเคหะภัณฑ์ 
3529900110731 

35,345.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.32/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

54 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
20 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

26,095.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

26,095.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

26,095.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.31/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

55 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
30 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

22,572.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

22,572.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

22,572.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.30/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

56 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
8 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

5,518.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

5,518.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

5,518.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.29/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

57 ไม้ไผ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
จ านวน 30 ล า 

กพร. 

600.00 - เฉพาะเจาะจง นายแดง หลีแก้วสาย 
3520800468741 

600.00 

นายแดง หลีแก้วสาย 
3520800468741 

600.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.16/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 

58 น้ ามันเชื้อเพลิง 6 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

8,619.36 - เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

8,619.36 

บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

8,619.36 

ราคาท้องถิ่น ซ.28/2565 
11 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
59 วัสดุกิจกรรมพัฒนากระบวนการคดิฯ 

4 รายการ  จ านวน 1 งาน 
งานคอมพิวเตอร์ 

6,540.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

0523548001276 
6,540.00 

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

0523548001276 
6,540.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.36/2565 
12 พฤศจิกายน 2564 

60 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

งานวัดผล 

1,480.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,480.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

1,480.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.24/2565 
12 พฤศจิกายน 2564 

61 วัสดุกิจกรรมร่วมมือพัฒนา
ความรู้วิชาการฯ 16 รายการ 
จ านวน 1 งาน บริหารวิชาการ 

7,470.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

7,470.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

7,470.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.35/2565 
12 พฤศจิกายน 2564 

62 หนังสือประกอบการเรียน  
9 รายการ จ านวน 1 งาน  

สังคมฯ 

12,757.65 - เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ 
แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
0994000159188 

12,757.65 

ศูนย์หนังสือ 
แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
0994000159188 

12,757.65 

ราคาท้องถิ่น ซ.34/2565 
12 พฤศจิกายน 2564 

63 วัสดุกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเรียนดี 
4 รายการ  จ านวน 1 งาน  

บริหารวิชาการ 

8,369.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

8,369.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

8,369.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.37/2565 
12 พฤศจิกายน 2564 

64 วัสดุฝึกทักษะ 2 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
งานประดิษฐ์ 

900.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

900.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

900.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.30/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 

65 วัสดุฝึกทักษะ 8 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
งานประดิษฐ์ 

3,042.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

3,042.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

3,042.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.29/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 

66 วัสดุฝึกทักษะ 4 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
งานประดิษฐ์ 

2,850.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,850.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,850.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.28/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
67 วัสดุฝึกทักษะ 7 รายการ  

จ านวน 1 งาน 
งานประดิษฐ์ 

3,641.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

3,641.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

3,641.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.27/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 

68 วัสดุฝึกทักษะ 3 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
งานประดิษฐ์ 

4,560.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

4,560.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

4,560.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.26/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 

69 วัสดุฝึกทักษะ 7 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
งานประดิษฐ์ 

3,080.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

3,080.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

3,080.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.25/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 

70 วัสดุฝึกทักษะ 2 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานช่างอุตสาหกรรม 

8,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

8,000.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

8,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.43/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 

71 วัสดุฝึกทักษะ 3 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานช่างอุตสาหกรรม 

5,400.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

5,400.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

5,400.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.42/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 

72 วัสดุงานยานพาหนะ 10 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

5,200.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย 
3520600114449 

5,200.00 

ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย 
3520600114449 

5,200.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.39/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 

73 กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
70 แกรม  จ านวน 500 รีม 

บริหารวิชาการ 

41,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

41,500.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

41,500.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.38/2565 
15 พฤศจิกายน 2564 

74 วัสดุงานห้องสมุด 10 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
งานห้องสมุด 

2,151.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,151.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,151.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.33/2565 
16 พฤศจิกายน 2564 

75 วัสดุกิจกรรมWorkshop
ประจ าเดือน 9 รายการ  

จ านวน 1 งาน งานห้องสมุด 

2,777.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,777.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,777.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.32/2565 
16 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
76 วัสดุฝึกทักษะ 15 รายการ 

จ านวน 1 งาน 
งานช่างอุตสาหกรรม 

15,800.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

15,800.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

15,800.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.45/2565 
16 พฤศจิกายน 2564 

77 วัสดุฝึกทักษะ 4 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

งานช่างอุตสาหกรรม 

33,505.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

33,505.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

33,505.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.44/2565 
16 พฤศจิกายน 2564 

78 วัสดุกิจกรรมซ่อมและบ ารุงรักษา
หนังสือ 3 รายการ  

จ านวน 1 งาน งานห้องสมุด 

1,171.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

341.00 
ร้านเอส เค พานิช 

3959900086291 
830.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

341.00 
ร้านเอส เค พานิช 

3959900086291 
830.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.31/2565 
16 พฤศจิกายน 2564 

79 วัสดุสื่อการสอน  
5 รายการ จ านวน 1 งาน 

ศิลปะ 

6,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

6,000.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

6,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.48/2565 
17 พฤศจิกายน 2564 

80 วัสดุฝึกทักษะ 14 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
งานประดิษฐ์ 

13,215.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

13,215.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

13,215.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.47/2565 
17 พฤศจิกายน 2564 

81 กล้องบันทึกส าหรับติดรถยนต์
พร้อมอุปกรณ์ 2 รายการ 

จ านวน 1 งาน งานยานพาหนะ 

9,416.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป 
0525560001568 

9,416.00 

บจก.ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป 
0525560001568 

9,416.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.46/2565 
17 พฤศจิกายน 2564 

82 วัสดุกิจกรรมนิเทศในชั้นเรียน  
5 รายการ จ านวน 1 งาน  

บริหารวิชาการ 

4,050.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

4,050.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

4,050.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.34/2565 
17 พฤศจิกายน 2564 

83 วัสดุกิจกรรมงานสถาปนาโรงเรยีน 
2 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานแนะแนว 

540.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

540.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

540.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.43/2565 
17 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
84 วัสดุงานสาธารณูปโภค  

9 รายการ จ านวน 1 งาน 
งานสาธารณูปโภค 

15,768.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เล่าจิ้นกวง 
0525549000194 

15,768.00 

บจก.เล่าจิ้นกวง 
0525549000194 

15,768.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.51/2565 
19 พฤศจิกายน 2564 

85 วัสดุสื่อการสอน 19 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

 พละ 

9,619.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

9,619.00 
 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

9,619.00 
 

ราคาท้องถิ่น ซ.52/2565 
19 พฤศจิกายน 2564 

86 วัสดุงานเกษตร 4 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

งานเกษตร 

3,077.00 - เฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ สาขาล าปาง 

010754000043 
3,077.00 

บมจ.โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ สาขาล าปาง 

010754000043 
3,077.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.35/2565 
19 พฤศจิกายน 2564 

87 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
และเครื่องสแกนเนอร์ 2 รายการ 

จ านวน 1 งาน 
งานพัสดุ 

32,500.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท 
0525562000399 

32,500.00 

บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท 
0525562000399 

32,500.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.50/2565 
19 พฤศจิกายน 2564 

88 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 1 เครื่อง 

งานพัสดุ 

22,790.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท 
0525562000399 

22,790.00 

บจก.สอาดเพาเวอร์มาร์ท 
0525562000399 

22,790.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.49/2565 
19 พฤศจิกายน 2564 

89 เสื้อแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
จ านวน 54 ตัว 

พละ 

10,800.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

10,800.00 

ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

10,800.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.53/2565 
19 พฤศจิกายน 2564 

90 เครื่องคอมพิวเตอร์ (DESKTOP PC) 
จ านวน 1 ชุด 
งานวัดผลฯ 

22,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

0523548001276 
22,000.00 

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

0523548001276 
22,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.54/2565 
22 พฤศจิกายน 2564 

91 วัสดุส านักงาน 10 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
วิทยาศาสตร์ 

6,126.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,126.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,126.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.55/2565 
23 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
92 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 

จ านวน 1 งาน 
งานคอมพิวเตอร์ 

3,360.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

0523548001276 
3,360.00 

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

0523548001276 
3,360.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.36/2565 
23 พฤศจิกายน 2564 

93 วัสดุกิจกรรมงานสถาปนาโรงเรยีน 
9 รายการ จ านวน 1 งาน 

 งานคอมพิวเตอร์ 

2,272.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,272.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

2,272.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.37/2565 
23 พฤศจิกายน 2564 

94 วัสดุสื่อการสอน 19 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

สังคมฯ 

6,053.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,053.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,053.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.56/2565 
23 พฤศจิกายน 2564 

95 วัสดุส านักงาน 17 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

ตปท.ข 

6,089.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,089.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,089.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.57/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

96 วัสดุส านักงาน 8 รายการ 
 จ านวน 1 งาน 
คณิตศาสตร์ 

6,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,500.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,500.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.58/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

97 พวงมาลา จ านวน 1 พวง 
กพร. 

800.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านดอกแก้วดอกไม้สด 
3520100300430 

800.00 

ร้านดอกแก้วดอกไม้สด 
3520100300430 

800.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.39/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

98 แบตเตอร์รี่ 2 รายการ 
 จ านวน 1 งาน 

ศิลปะ 

1,410.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

1,410.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

1,410.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.26/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

99 วัสดุกิจกรรมงานสถาปนาโรงเรยีน 
11 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานห้องสมุด 

1,052.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพลิ เอเอ 
0523556001476 

1,052.00 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพลิ เอเอ 
0523556001476 

1,052.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.40/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

100 วัสดุกิจกรรมงานสถาปนาโรงเรยีน 
6 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานห้องสมุด 

2,715.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพลิ เอเอ 
0523556001476 

2,715.00 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพลิ เอเอ 
0523556001476 

2,715.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.42/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
101 วัสดุกิจกรรมงานสถาปนาโรงเรยีน 

8 รายการ จ านวน 1 งาน 
งานห้องสมุด 

2,705.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพลิ เอเอ 
0523556001476 

2,705.00 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพลิ เอเอ 
0523556001476 

2,705.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.41/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

102 วัสดุส านักงาน 6 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

สังคมฯ 

6,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,000.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

6,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.59/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

103 วัสดุส านักงาน 20 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
บริหารวิชาการ 

49,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

49,000.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

49,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.62/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

104 วัสดุกิจกรรมงานสถาปนาโรงเรยีน 
6 รายการ จ านวน 1 งาน 

EP 

3,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

3,000.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

3,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.45/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

105 วัสดุกิจกรรมงานสถาปนาโรงเรยีน 
5 รายการ จ านวน 1 งาน 

บริหารวิชาการ 

906.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

906.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

906.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.44/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

106 วัสดุส านักงาน 36 รายการ  
จ านวน 1 งาน 

ภาษาไทย 

5,750.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัณฑ์ เครื่องเขียน 
3529900025661 

5,750.00 

ร้านนวภัณฑ์ เครื่องเขียน 
3529900025661 

5,750.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.60/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

107 เครื่องชั่งน้ าหนัก  
จ านวน 1 เครื่อง 

พละ 

780.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

780.00 

ร้านล าปางสปอร์ท 
3509900334558 

780.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.46/2565 
25 พฤศจิกายน 2564 

108 วัสดุสื่อการสอน 13 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

งานเกษตร 

6,890.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.บีเอสคลังเกษตร 
0523562000834 

6,890.00 

หจก.บีเอสคลังเกษตร 
0523562000834 

6,890.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.61/2565 
24 พฤศจิกายน 2564 

109 วัสดุงานสาธารณูปโภค  
2 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

1,358.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เล่าจิ้นกวง 
0525549000194 

1,358.00 

บจก.เล่าจิ้นกวง 
0525549000194 

1,358.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.48/2565 
30 พฤศจิกายน 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
110 วัสดุส านักงาน 7 รายการ 

จ านวน 1 งาน 
ตปท.ก 

2,216.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,216.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

2,216.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.1492565 
30 พฤศจิกายน 2564 

111 วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
6 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

2,750.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,750.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,750.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.47/2565 
30 พฤศจิกายน 2564 

112 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 งาน 

งานพัสดุ 

6,800.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

6,800.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

6,800.00 

ราคาท้องถิ่น จ.1/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

113 จ้างซ่อมเครื่องปรับ 
อากาศภายใน 

ห้องพักครูเวรชาย จ านวน 1 งาน 
งานสาธารณูปโภค  

6,500.00 - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

6,500.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

6,500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.2/2565  
4 พฤศจิกายน 2564 

114 จ้างซ่อมเก้าอ้ีห้องเรียนดนตรี 
จ านวน 1 งาน 

งานอาคารสถานที่ 

8,020.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านแดงการเบาะ 
3660800535382 

8,020.00 

ร้านแดงการเบาะ 
3660800535382 

8,020.00 

ราคาท้องถิ่น จ.3/2565  
4 พฤศจิกายน 2564 

115 จ้างปรับซ่อมระบบ network 
ระบบกล้องวงจรปิด  

จ านวน 1 งานศูนย์คอมฯ 

11,859.88 - เฉพาะเจาะจง บจก. มิซูอิ อิเล็กเทค  
0525554000016 

11,859.88 

บจก. มิซูอิ อิเล็กเทค  
0525554000016 

11,859.88 

ราคาท้องถิ่น จ.4/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

116 จ้างตัดผ้าซิ่นพ้ืนเมืองลายบัวปัก
เลื่อม จ านวน 12 ผืน 1 งาน 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

42,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนอาภรณ์ 
3529900198719 

42,000.00 

ร้านเฮือนอาภรณ์ 
3529900198719 

42,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.5/2565 
4 พฤศจิกายน 2564 

117 จ้างซ่อมเครื่องดนตรี 
วงโยธวาทิต จ านวน 1 งาน 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

4,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายรัชพล  ขันย่าเป้า 
1529900683904 

4,400.00 

นายรัชพล  ขันย่าเป้า 
1529900683904 

4,400.00 

ราคาท้องถิ่น จ.2/2565 
5 พฤศจิกายน 2564 

118 จ้างท าโปสเตอร์และป้ายไวนิล 
จ านวน 1 งาน 
วิทยาศาสตร์ 

5,200.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเต็มใจ 
1529900382840 

5,200.00 

ร้านเต็มใจ 
1529900382840 

5,200.00 

ราคาท้องถิ่น จ.6/2565 
10พฤศจิกายน2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
119 จ้างท ารูปเล่มโครงงาน จ านวน 

30 เล่ม 1 งาน 
วิทยาศาสตร์ 

5,940.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

5,940.00 

ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

5,940.00 

ราคาท้องถิ่น จ.7/2565 
10พฤศจิกายน2564 

120 จ้างซ่อมโต๊ะเรียนห้องปฏิบัติการ
เคมี 3 จ านวน 1 งาน 

วิทยาศาสตร์ 

29,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัย
เฟอร์นิเจอร์ 

0523544000879 
29,000.00 

หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

29,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.8/2565 
10พฤศจิกายน2564 

121 จ้างท าสกีบก  
จ านวน 1 งาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายเหลี่ยม อยู่เป็นสุข 
3520600139883 

2,700.00 

นายเหลี่ยม อยู่เป็นสุข 
3520600139883 

2,700.00 

ราคาท้องถิ่น จ.3/2565 
10พฤศจิกายน2564 

122 จ้างท าป้ายไวนิลโครงสร้าง 
การบริหารงานวิชาการ  

จ านวน 1 งาน  
กลุ่มบริหารวิชาการ 

3,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเต็มใจ 
1529900382840 

3,600.00 

ร้านเต็มใจ 
1529900382840 

3,600.00 

ราคาท้องถิ่น จ.4/2565 
12พฤศจิกายน2564 

123 จ้างเข้าเล่มรายงานแผนงาน
วิชาการ จ านวน 12 เล่ม 1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

3,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086691 

3,000.00 

ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086691 

3,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.5/2565 
12พฤศจิกายน2564 

124 จ้างท าป้ายไวนิล MOU  
จ านวน 1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

2,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเต็มใจ 
1529900382840 

2,000.00 

ร้านเต็มใจ 
1529900382840 

2,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.6/2565 
12พฤศจิกายน2564 

125 จ้างท าป้ายไวนิลอาเซียน  
จ านวน 1 งาน 

กลุ่มสาระฯสังคม 

12,000.00 - เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ตรูม ครีเอทีฟ 
แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด  

0525560001053 
12,000.00 

บ.อาร์ตรูม ครีเอทีฟ 
แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด  

0525560001053 
12,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.9/2565 
15พฤศจิกายน2564 

 

126 จ้างท าโต๊ะหมู่บูชา หมู่9  
กระจังทอง จ านวน1งาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

4,550.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัย
เฟอร์นิเจอร์ 

0523544000879 
4,550.00 

หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

4,550.00 

ราคาท้องถิ่น จ.7/2565 
15พฤศจิกายน2564 

 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
127 จ้างซ่อมมอเตอร์โลเวอร์รถตู้ 

จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

5,992.00 - เฉพาะเจาะจง ศูนย์เครื่องเย็น-แอร์ 
(ขนส่ง) 

3529900227808 
5,992.00 

ศูนย์เครื่องเย็น-แอร์ 
(ขนส่ง) 

3529900227808 
5,992.00 

ราคาท้องถิ่น จ.10/2565 
19พฤศจิกายน2564 

128 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายใน
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

จ านวน 1 งาน  
งานสาธารณูปโภค 

1,760.00 - เฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

1,760.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

1,760.00 

ราคาท้องถิ่น จ.8/2565 
22พฤศจิกายน2564 

129 จ้างท าโล่รางวัลและกรอบรูป 
จ านวน 1 งาน 

งานสื่อนวัตกรรมฯ 

8,840.00 - เฉพาะเจาะจง นายธนฤต  มหาวรรณ์ 
3520100426662 

8,840.00 

นายธนฤต  มหาวรรณ์ 
3520100426662 

8,840.00 

ราคาท้องถิ่น จ.10.1/2565 
22พฤศจิกายน2564 

130 จ้างท าแฟ้มประกาศนียบัตร  
จ านวน ๑ งาน 
งานทะเบียน 

๑๑๐,๕๐๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง ร้านจิตค าการพิมพ์ 
3101800114030 

๑๑๐,๕๐๐.๐๐  

ร้านจิตค าการพิมพ์ 
3101800114030 

๑๑๐,๕๐๐.๐๐  

ราคาท้องถิ่น สญ.4/2565 
24พฤศจิกายน2564 

 
131 จ้างเช่าชุดการแสดง จ านวน 24 ชดุ  

พร้อมแต่งหน้าท าผม จ านวน 1 งาน 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 

11,300.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนอาภรณ์ 
3529900198719 

11,300.00 

ร้านเฮือนอาภรณ์ 
3529900198719 

11,300.00 

ราคาท้องถิ่น จ.11/2565 
24พฤศจิกายน2564 

 
132 จ้างซักชุดวงโยธวาทิตและดนตรีไทย 

จ านวน 1 งาน 
กลุ่มสารฯศิลปะ 

7,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านสยามซักแห้ง 
3520300388888 

7,000.00 

ร้านสยามซักแห้ง 
3520300388888 

7,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.12/2565 
24พฤศจิกายน2564 

133 จ้างท าป้ายไวนิล  
จ านวน 1 งาน 
งานแนะแนว 

450.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา 
3500600019535 

450.00 

ร้านรักกันโฆษณา 
3500600019535 

450.00 

ราคาท้องถิ่น จ.9/2565 
24พฤศจิกายน2564 

134 จ้างท าป้ายไวนิล 
3 จ านวน 1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

2,700.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเต็มใจ 
1529900382840 

2,700.00 

ร้านเต็มใจ 
1529900382840 

2,700.00 

ราคาท้องถิ่น จ.10/2565 
24พฤศจิกายน2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
135 จ้างเช่าเครื่องเสียง วันสถาปนา 

จ านวน 1 งาน 
งานพัฒนาสื่อ 

7,000.00 - เฉพาะเจาะจง อู๊ดซาวด์ล าปาง 
3510600352188 

7,000.00 

อู๊ดซาวด์ล าปาง 
3510600352188 

7,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.13/2565 
24พฤศจิกายน2564 

 
136 จ้างท าชุดกรอบรูปที่ระลึก 

จ านวน 1 งาน 
งานพัฒนาสื่อ 

5,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายธนฤต  มหาวรรณ์ 
3520100426662 

5,000.00 

นายธนฤต  มหาวรรณ์ 
3520100426662 

5,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.14/2565 
24พฤศจิกายน2564 

 
137 จ้างท าโล่อะคริลิค จ านวน 1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1,900.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านโล่ล าปาง 

3520300001924 
1,900.00 

ร้านโล่ล าปาง 
3520300001924 

1,900.00 

ราคาท้องถิ่น จ.13/2565 
24พฤศจิกายน2564 

138 จ้างท าเพลงงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 จ านวน 1 งานกลุ่มสาระฯศิลปะ 

15,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายวิษณุกร  ทรายแก้ว 
3521200093305 

15,000.00 

นายวิษณุกร  ทรายแก้ว 
3521200093305 

15,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.15/2565 
24พฤศจิกายน2564 

139 จ้างท าตรายาง  
จ านวน 1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

2,570.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

2,570.00 

ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

2,570.00 

ราคาท้องถิ่น จ.15/2565 
25พฤศจิกายน2564 

140 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จ านวน ๑ งาน 

ศูนย์คอมฯ 

๔๙๑,๑๓๐.๐๐  - เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ  
0107546000377 

๔๙๑,๑๓๐.๐๐  

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ  
0107546000377 

๔๙๑,๑๓๐.๐๐  

ราคาท้องถิ่น จ.5/2565 
29พฤศจิกายน2564 

 
141 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 

จ านวน 1 งาน 
งานพัสดุ 

2,580.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

2,580.00 

ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

2,580.00 

ราคาท้องถิ่น จ.16/2565 
29พฤศจิกายน2564 

 
142 จ้างซ่อมรถจักรยายนต์ 

จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

929.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.สอาดล าปางมอเตอร์  
0525535000146 

929.00 

บจก.สอาดล าปางมอเตอร์ 
0525535000146 

929.00 

ราคาท้องถิ่น จ.17/2565 
30พฤศจิกายน2564 

 
143 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 

จ านวน 1 งาน 
ตปท.ก 

500.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

500.00 

หจก.รักษ์ชนา 
0523539000947 

500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.18/2565 
30พฤศจิกายน2564 

รวมเงินจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 2,096,936.89 บาท 
 
 



 


