
                        แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2564 
 

โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย  
 

วันที่ 1 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 
1 วัสดุกิจกรรม KID-D CREATIVE 

THINKING SPACE DESIGN  
8 รายการ  จ านวน 1 งาน 

บริหารวิชาการ 

5,814.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

5,814.00 

ร้านภิรมย์ศิลป์ 
3529900120868 

5,814.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.103/2564 
2 มีนาคม 2564 

2 วัสดุกิจกรรมค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย 13 รายการ 

จ านวน 1 งาน วิทยาศาสตร์ 

3,580.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

3,580.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

3,580.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.73/2564 
3 มีนาคม 2564 

3 หมึกCanon PGI725  Black 
จ านวน 6 กล่อง  

EP 

3,360.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

0523548001276 
3,360.00 

หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

0523548001276 
3,360.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.74/2564 
3 มีนาคม 2564 

4 หนังสือพิมพ์และวารสาร  
19 รายการ จ านวน 1 งาน 

ห้องสมุด 

2,785.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน ์
3529900028392 

2,785.00 

ร้านเจริญรัตน ์
3529900028392 

2,785.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.75/2564 
3 มีนาคม 2564 

5 วัสดุกิจกรรมท าเจลล้างมือ  
 2 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 
 

2,249.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,249.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

2,249.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.76/2564 
3 มีนาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 
6 คอมพิวเตอร์ All In One และ

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์  
2 รายการ จ านวน 1 งาน 

วิทยาศาสตร์ 

28,450.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

28,450.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

28,450.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.104/2564 
4 มีนาคม 2564 

7 วัสดุส านักงาน 26 รายการ  
จ านวน 1 งาน วิทยาศาสตร์ 

7,645.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

7,645.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

7,645.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.105/2564 
4  มีนาคม 2564 

8 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 45x180 ซม. 
จ านวน 5 ตัว 
คณิตศาสตร์ 

7,500.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ริมวังเฟอร์นิเจอร์
(ขายถูก) 

0523563000013 
7,500.00 

หจก.ริมวังเฟอร์นิเจอร์
(ขายถูก) 

0523563000013 
7,500.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.106/2564 
4 มีนาคม 2564 

9 วัสดุกิจกรรมท าเจลล้างมือ  
 3 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

5,720.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

5,720.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

5,720.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.107/2564 
5 มีนาคม 2564 

10 วัสดุกิจกรรมท าเจลล้างมือ  
 2 รายการ จ านวน 1 งาน 

กพร. 

5,226.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านทิวลิป 
3529900008707 

5,226.00 

ร้านทิวลิป 
3529900008707 

5,226.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.108/2564 
5 มีนาคม 2564 

11 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับXGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

จ านวน 5 เครื่อง  วิทยาศาสตร ์

82,500.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

82,500.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

82,500.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.109/2564 
5 มีนาคม 2564 

12 วัสดุเครือข่ายอินเทอร์เนตและ 
ระบบICT 3 รายการ จ านวน 1 งาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

18,000.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

18,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

18,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.110/2564 
5 มีนาคม 2564 

13 วัสดุเครือข่ายอินเทอร์เนตและ 
ระบบICT 3 รายการ จ านวน 1 งาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

27,600.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

27,600.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

27,600.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.111/2564 
5 มีนาคม 2564 

14 Extreme SSD 500 GB SanDisk 
จ านวน 1 อัน 
บริหารวิชาการ 

3,350.00 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

3,350.00 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

3,350.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.77/2564 
8 มีนาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 
15 ฉากแสดงผลงาน แบบถอด

ประกอบได้ จ านวน 5 อัน 
บริหารวิชาการ 

20,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช  
3959900086291 

20,000.00 

ร้านเอส เค พานิช  
3959900086291 

20,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.112/2564 
8 มีนาคม 2564 

16 วัสดุกิจกรรม IS DAY 12 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
บริหารวิชาการ 

28,230.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช  
3959900086291 

28,230.00 

ร้านเอส เค พานิช  
3959900086291 

28,230.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.113/2564 
8 มีนาคม 2564 

17 วัสดุกิจกรรม IS DAY 2 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
บริหารวิชาการ 

6,200.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 
0523544001158 

6,200.00 

หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 
0523544001158 

6,200.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.114/2564 
8 มีนาคม 2564 

18 วัสดุกิจกรรม IS DAY 13 รายการ 
จ านวน 1 งาน 
บริหารวิชาการ 

12,840.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

12,840.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

12,840.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.115/2564 
8 มีนาคม 2564 

19 ด้ายผูกข้อมือ จ านวน 1 งาน 
บริหารกิจการนักเรียน 

1,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางเขียน  ใจก้อน 
3521000478149 

1,000.00 

นางเขียน  ใจก้อน 
3521000478149 

1,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.78/2564 
10 มีนาคม 2564 

20 น้ ามันเช้ือเพลิง 8 รายการ  
จ านวน 1 งาน 
งานยานพาหนะ 

14,343.98 - เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

14,343.98 

บจก.พัฒนาสหกล 
0525512000018 

14,343.98 

ราคาท้องถิ่น ซ.116/2564 
10  มีนาคม 2564 

21 วัสดุส านักงาน 9 รายการ  
จ านวน 1 งาน  
งานการเงิน 

4,841.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,841.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

4,841.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.79/2564 
12  มีนาคม 2564 

22 ล าโพงติดรถยนต์ ขนาด 6 นิ้ว 
รถยนต์ นข 1 ลป จ านวน 2 อัน 

งานยานพาหนะ 

2,140.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป 
0525560001568 

2,140.00 

บจก.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป 
0525560001568 

2,140.00 

ราคาท้องถิน่ ซ.80/2564 
15 มีนาคม 2564 

23 เสื้อโปโล จ านวน 36 ตัว 
วิทยาศาสตร ์

7,200.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านวิชั่นบุ๊ค 
3430100230297 

7,200.00 
 

ร้านวิชั่นบุ๊ค 
3430100230297 

7,200.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.117/2564 
15 มีนาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 
24 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 

จ านวน 800 รีม 
บริหารวิชาการ 

64,800.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

64,800.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

64,800.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.119/2564 
16 มีนาคม 2564 

25 ข้อสอบออนไลน์ CEPT  
จ านวน 87 ชุด 

EP 

17,400.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาคุณภาพวิชาการ
(พว.) อินเตอร์เนชันแนล 
0105545123261 

17,400.00 

บจก.พัฒนาคุณภาพวิชาการ
(พว.) อินเตอร์เนชันแนล 
0105545123261 

17,400.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.120/2564 
19 มีนาคม 2564 

26 ต้นเตยด่าง จ านวน 100 กระถาง 
งานตกแต่งฯ 

4,000.00 - เฉพาะเจาะจง สวนจารุวรรณ 
3801200674305 

4,000.00 

สวนจารุวรรณ 
3801200674305 

4,000.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.81/2564 
23 มีนาคม 2564 

27 วัสดุงานสาธารณูปโภค 9 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

4,165.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

4,165.00 

หจก.เต๊กหมง 
0523507000020 

4,165.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.82/2564 
24 มีนาคม 2564 

28 วารสารและหนังสือพิมพ์  
18 รายการ จ านวน 1 งาน 

งานห้องสมุด 

2,885.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน ์
3529900028392 

2,885.00 

ร้านเจริญรัตน ์
3529900028392 

2,885.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.83/2564 
25 มีนาคม 2564 

29 หมึกพิมพ์ 9 รายการ  
จ านวน 1 งาน  

งานพัสดุ 

62,040.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

62,040.00 

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

62,040.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.121/2564 
29  มีนาคม 2564 

30 วัสดุงานสาธารณูปโภค 5 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

5,580.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางคลังไฟฟ้า 
3529900094301 

5,580.00 

ร้านล าปางคลังไฟฟ้า 
3529900094301 

5,580.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.122/2564 
29  มีนาคม 2564 

31 วัสดุงานสาธารณูปโภค 4 รายการ 
จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

5,180.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.เล่าจ้ินกวง 
0525549000194 

5,180.00 

บจก.เล่าจ้ินกวง 
0525549000194 

5,180.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.123/2564 
29  มีนาคม 2564 

32 วัสดุกิจกรรมงานหลักสูตรสถานศึกษา  
6 รายการ จ านวน 1 งาน 

บริหารวิชาการ 

8,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

8,500.00 

ร้านเอส เค พานิช 
3959900086291 

8,500.00 

ราคาท้องถิ่น ซ.124/2564 
29 มีนาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 
33 หมึกพิมพ์ ๒๔ รายการ  

จ านวน ๑ งาน 
งานพัสดุ 

๑๐๖,๒๕๐.๐๐  ๑๐๖,๒๕๐.๐๐
  

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

๑๐๖,๒๕๐.๐๐  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์ชนา 
0523539000947 

๑๐๖,๒๕๐.๐๐  

ราคาท้องถิ่น สัญญาเลขท่ี 5/2564 
31 มีนาคม 2564 

34 กระดาษถ่ายเอกสารและหมึกพิมพ์ 
๑๑ รายการ  จ านวน ๑ งาน 

งานพัสดุ 

๑๘๖,๗๘๖.๐๐  ๑๘๖,๗๘๖.๐๐
   

เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เค พานิช
3959900086291 

๑๘๖,๗๘๖.๐๐  

ร้านเอส เค พานิช
3959900086291 

๑๘๖,๗๘๖.๐๐  

ราคาท้องถิ่น สัญญาเลขท่ี 6/2564 
31 มีนาคม 2564 

35 หมึกพิมพ์ ๒๖ รายการ  
จ านวน ๑ งาน 

งานพัสดุ 

๑๑๘,๓๘๐.๐๐  ๑๑๘,๓๘๐.๐๐
    

เฉพาะเจาะจง บจก. สอาดกรุ๊ป 

 0525557000505 
๑๑๘,๓๘๐.๐๐  

บจก. สอาดกรุ๊ป 

 0525557000505 
๑๑๘,๓๘๐.๐๐  

ราคาท้องถิ่น สัญญาเลขท่ี 7/2564 
31 มีนาคม 2564 

36 หนังสือเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑ - ๖ ๙๙ รายการ  

จ านวน ๑ งาน (40 รายการ) 
บริหารวิชาการ  

๑,๗๓๙,๙๙๗.๐๐  ๔,๕๐๗,๒๒๒.๐๐ คัดเลือก ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

๑,๗๓๙,๙๙๗.๐๐  

ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี 
3529900019466 

๑,๗๓๙,๙๙๗.๐๐  

ราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 8/2564 
31 มีนาคม 2564 

37 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง  จ านวน ๑ งาน 

วิทยาศาสตร์ 

36,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายส าเนาว์ เนียมเพราะ 
3529900195639 

36,000.00 

นายส าเนาว์ เนียมเพราะ 
3529900195639 

36,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.71/2564 
2 มีนาคม 2564 

38 จ้างปรับปรุงห้อง  
ROBOTเดิมจ านวน 1 งาน 

งานอาคารสถานท่ี  

14,600.00 - เฉพาะเจาะจง นายสุกิจ เปียงชมภู 
3520300348061 

14,600.00 

นายสุกิจ เปียงชมภู 
3520300348061 

14,600.00 

ราคาท้องถิ่น จ.72/2564 
4 มีนาคม 2564 

39 จ้างเปล่ียนหัวออโต้แมท  
จ านวน 1 งาน  

งานสาธารณูปโภค 

2,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกันทามาศ 
3529900100158 

2,000.00 

ร้านอุดมกันทามาศ 
3529900100158 

2,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.156/2564 
4 มีนาคม 2564 

40 จ้างซ่อมแซมปรับปรุง 
สาย LAN จ านวน 1 งาน 

ศูนย์คอมฯ 

6,987.10 - เฉพาะเจาะจง บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จ ากัด 
0525554000016 

6,987.10 

บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จ ากัด 
0525554000016 

6,987.10 

ราคาท้องถิ่น จ.73/2564 
5 มีนาคม 2564 

41 จ้างปรับปรุงพื้นกระเบ้ือง 
อาคารคุณากร จ านวน 1 งาน 

งานอาคารสถานท่ี 

10,500.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเกตุสุดา  จันทร์แก้ว 
0520300228601 

10,500.00 

นางสาวเกตุสุดา  จันทร์แก้ว 
0520300228601 

10,500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.78/2564 
9 มีนาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 
42 จ้างท าวีดีทัศน์สรุป 

งานIS DAY จ านวน 1 งาน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

4,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

4,500.00 

ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

4,500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.160/2564 
8 มีนาคม 2564 

43 จ้างท ารายงานสรุป 
กิจกรรม IS DAY จ านวน 1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

1,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

1,000.00 

ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

1,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.161/2564 
8 มีนาคม 2564 

44 จ้างท าหนังสือบทความวิชาการ  
ม.ปลาย จ านวน 1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

6,150.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 
0525554000351 

6,150.00  

บจก.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 
0525554000351 

6,150.00 

ราคาท้องถิ่น จ.74/2564 
8 มีนาคม 2564 

45 จ้างท าหนังสือบทความวิชาการ ม.ต้น 
 จ านวน 1 งาน  

กลุ่มบริหารวิชาการ 

6,150.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 
0525554000351 

6,150.00 

บจก.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 
0525554000351 

6,150.00 

ราคาท้องถิ่น จ.75/2564 
8 มีนาคม 2564 

46 จ้างท าโปสเตอร์บทความวิชาการ 
จ านวน 1 งาน  

กลุ่มบริหารวิชาการ 

2,250.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 
0525554000351 

2,250.00 

บจก.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 
0525554000351 

2,250.00 

ราคาท้องถิ่น จ.164/2564 
8 มีนาคม 2564 

47 จ้างท าโปสเตอร์ ขนาด 90x120ซม. 
จ านวน 1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

31,200.00 - เฉพาะเจาะจง บจก.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 
0525554000351 

31,200.00 

บจก.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 
0525554000351 

31,200.00 

ราคาท้องถิ่น จ.76/2564 
8 มีนาคม 2564 

48 จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อม 
น้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 งาน 

English Program 

4,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายธนากร หม่องสุภา 
1529900034086 

4,500.00 

นายธนากร หม่องสุภา 
1529900034086 

4,500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.166/2564 
9 มีนาคม 2564 

49 จ้างท าพวงมาลัย  
จ านวน 1 งาน 

กิจการนักรเรียน 

2,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเบต&จรันฟลาวเวอร์ 
3520101125224 

2,000.00 

ร้านเบต&จรันฟลาวเวอร์ 
3520101125224 

2,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.167/2564 
9 มีนาคม 2564 

50 จ้างท าช่อดอกไม้ติดอก 
จ านวน 1 งาน 

กิจการนักรเรียน 
 

540.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเบต&จรันฟลาวเวอร์ 
3520101125224 

540.00 

ร้านเบต&จรันฟลาวเวอร์ 
3520101125224 

540.00 

ราคา 
ท้องถิ่น 

จ.168/2564 
 9 มีนาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 
51 จ้างท าซุ้มถ่ายรูป  

จ านวน 1 งาน 
กิจการนักเรียน 

 

7,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายธนวรรธน บุญยบุษย ์
3560100828086 

7,000.00 

นายธนวรรธน บุญยบุษย ์
3560100828086 

7,000.00 

ราคา 
ท้องถิ่น 

จ.77/2564 
9 มีนาคม 2564 

52 จ้างท าป้ายประกาศอะครีลิค 
จ านวน 1 งาน 
งานห้องสมุด 

2,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ก สติกเกอร์ 
1529900138043 

2,600.00 

ร้านกิ๊ก สติกเกอร์ 
1529900138043 

2,600.00 

ราคาท้องถิ่น จ.170/2564 
9 มีนาคม 2564 

53 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 งาน 

English Program 

40,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฤดี เสรีประชารัตน์ 
3529900014111 

40,000.00 

นางสาวมลฤดี เสรีประชารัตน์ 
3529900014111 

40,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.79/2564 
10 มีนาคม 2564 

54 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 งาน 

วิทยาศาสตร์ 

54,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายส าเนาว์ เนียมเพราะ 
3529900195639 

54,000.00 
 

นายส าเนาว์ เนียมเพราะ 
3529900195639 

54,000.00 
 

ราคาท้องถิ่น จ.80/2564 
12 มีนาคม 2564 

55 จ้างท าเอกสารรูปเล่มการทดสอบ
ระดับชาติ (O-net) 

จ านวน 1 งาน  
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

15,950.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางบรรณกิจพริ้นต้ิง 
1523543000361 

15,950.00 

หจก.ล าปางบรรณกิจพริ้นต้ิง 
1523543000361 

15,950.00 

ราคาท้องถิ่น จ.81/2564 
12 มีนาคม 2564 

56 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 งาน 

กลุ่มบริหารอ านวยการฯ 
 

9,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านป๊อดแอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

3529900287711 
9,000.00 

ร้านป๊อดแอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

3529900287711 
9,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.82/2564 
15 มีนาคม 2564 

57 จ้างเติมน้ ายาเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง 
จ านวน 1 งาน 
อาคารสถานท่ี 

20,800.00 - เฉพาะเจาะจง น้องแบงค์การดับเพลิง 
3650100890198 

20,800.00 

น้องแบงค์การดับเพลิง 
3650100890198 

20,800.00 

ราคาท้องถิ่น จ.83/2564 
16 มีนาคม 2564 

58 จ้างปรับปรุงพื้นกระเบ้ืองห้อง
บริหารทั่วไป จ านวน 1 งาน  

อาคารสถานท่ี 

8,600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาวเกตุสุดา จันทร์แก้ว 
3520300228601 

8,600.00 

นางสาวเกตุสุดา จันทร์แก้ว 
3520300228601 

8,600.00 

ราคาท้องถิ่น จ.84/2564 
16 มีนาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 
59 จ้างกั้นห้องเพื่อเป็นห้องพระอาจารย์  

จ านวน 1 งาน 
อาคารสถานท่ี 

9,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายทรงรถ เหล่าสุนา 
3400900068389 

9,000.00 

นายทรงรถ เหล่าสุนา 
3400900068389 

9,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.85/2564 
16 มีนาคม 2564 

60 จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน  
นข 5678 ลป 
งานยานพาหนะ 

9,129.24 - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง) จ ากัด 

0525548000255 
9,129.24 

บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น 
(ล าปาง) จ ากัด 

0525548000255 
9,129.24 

ราคาท้องถิ่น จ.86/2564 
16 มีนาคม 2564 

61 จ้างท ากระดาษค าตอบตรวจด้วย
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 งาน  

งานวัดผล 

80,250.00 - เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง 
ฟอร์ม จ ากัด 

0105527018388 
80,250.00 

บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง 
ฟอร์ม จ ากัด 

0105527018388 
80,250.00 

ราคาท้องถิ่น จ.87/2564 
17 มีนาคม 2564 

62 จ้างปรับปรุงอาคารคุณากร  
จ านวน ๑ งาน 

งานอาคารสถานท่ี 

231,500.00 231,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกตุสุดา จันทร์แก้ว 
3520300228601 

231,500.00 

นางสาวเกตุสุดา จันทร์แก้ว 
3520300228601 

231,500.00 

ราคาท้องถิ่น สญ.8/2564 
24 มีนาคม 2564 

63 จ้างดูดสิ่งปฏิกูล 
จ านวน 1 งาน 

งานอาคารสถานท่ี 

3,200.00 - เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ อนันตรักษ์ 
3669900068016 

3,200.00 

นายอาณัติ อนันตรักษ์ 
3669900068016 

3,200.00 

ราคาท้องถิ่น จ.182/2564 
29 มีนาคม 2564 

64 จ้างปรับปรุงและต่อเติม 
รางน้ าฝน จ านวน 1 งาน 

งานอาคารสถานท่ี 

22,600.00 - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สาระวรณ์ 
5720499002916 

22,600.00 

นายสมชาย สาระวรณ์ 
5720499002916 

22,600.00 

ราคาท้องถิ่น จ.89/2564 
29 มีนาคม 2564 

65 จ้างซ่อมแอร์รถตู้หมายเลขทะเบียน 
นข 5678 ลป จ านวน 1 งาน  

งานยานพาหนะ 

1,177.00 - เฉพาะเจาะจง ศูนย์เครื่องเย็น-แอร์ 
(ขนส่ง) 

3529900227808 
1,177.00 

ศูนย์เครื่องเย็น-แอร์ 
(ขนส่ง) 

3529900227808 
1,177.00 

ราคาท้องถิ่น จ.184/2564 
29 มีนาคม 2564 

66 จ้างท าหลักสูตร 
 จ านวน 1 งาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

4,500.00 - ฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

4,500.00 
 

ร้าน เอส เค พานิช 
3959900086291 

4,500.00 

ราคาท้องถิ่น จ.185/2564 
29 มีนาคม 2564 



ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ 

ซ้ือหรือจ้าง 
67 จ้างท าเวทียกระดับแบบเคล่ือนย้ายได้ 

จ านวน 1 งาน 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 

29,952.00 - ฉพาะเจาะจง นายสุกิจ เปียงชมภู 
3520300348061 

29,952.00 

นายสุกิจ เปียงชมภู 
3520300348061 

29,952.00 

ราคาท้องถิ่น จ.90/2564 
17 มีนาคม 2564 

68 จ้างท าช้ันวางอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน  
กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 

39,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายทรงรถ เหล่าสุนา 
3400900068389 

39,000.00 

นายทรงรถ เหล่าสุนา 
3400900068389 

39,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.91/2564 
29 มีนาคม 2564 

69 จ้างซ่อมแซมห้องน้ า 
อาคารดนตรี-นาฎศิลป์ 

 จ านวน 1 งาน  
งานอาคารสถานท่ี 

25,886.52 - เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

25,886.52 

หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ 
0523544000879 

25,886.52 

ราคาท้องถิ่น จ.92/2564 
29 มีนาคม 2564 

70 จ้างเปล่ียนประตูห้อง 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

จ านวน 1 งาน 
งานอาคารสถานท่ี 

15,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายทรงรถ เหล่าสุนา 
3400900068389 

15,000.00 

นายทรงรถ เหล่าสุนา 
3400900068389 

15,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.93/2564 
29 มีนาคม 2564 

71 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายใน
โรงเรียน จ านวน 1 งาน 

งานสาธารณูปโภค 

21,300.00 - ฉพาะเจาะจง สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

21,300.00 

สุพันธ์ (เครื่องเย็น) 
3520100387365 

21,300.00 

ราคาท้องถิ่น จ.94/2564 
29 มีนาคม 2564 

72 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์อะครีลิค 
จ านวน 1 งาน 
งานห้องสมุด 

13,000.00 - ฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊กสติกเกอร์  
1529900138043 

13,000.00 

ร้านกิ๊กสติกเกอร์  
1529900138043 

13,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.95/2564 
29 มีนาคม 2564 

73 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 งาน 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์

84,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายส าเนาว์ เนียมเพราะ 
3529900195639 

84,000.00 

นายส าเนาว์ เนียมเพราะ 
3529900195639 

84,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.97/2564 
31 มีนาคม 2564 

74 จ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ า จ านวน 1 งาน 
ตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ 

12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สาระวรณ์ 
5720499002916 

12,000.00 

นายสมชาย สาระวรณ์ 
5720499002916 

12,000.00 

ราคาท้องถิ่น จ.100/2564 
31 มีนาคม 2564 

รวมเงินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 3,514,358.84 บาท 
 
 

 


