
 
แบบสรุปการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2564 ) 

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ/
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก วันที่สั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

1 น้ ามันเบนซิน 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอยคนหลง  ร้านดอยคนหลง  ไม่เกินวงเงิน งป. 1 ต.ค.64 

2 น้ ามันเบนซิน 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอยคนหลง  ร้านดอยคนหลง  ไม่เกินวงเงิน งป. 4 ต.ค.64 
3 น้ ามันเบนซิน 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอยคนหลง  ร้านดอยคนหลง  ไม่เกินวงเงิน งป. 11 ต.ค.64 
4 น้ ามันเบนซิน 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอยคนหลง  ร้านดอยคนหลง  ไม่เกินวงเงิน งป. 21 ต.ค.64 
5 ใบเหล็กตัดหญ้า 14 นิ้ว 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอยคนหลง  ร้านดอยคนหลง  ไม่เกินวงเงิน งป. 22 ต.ค.64 
6 จ้างครูธุรการ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานต์พิชชา  แสงวัง น.ส.กานต์พิชชา  แสงวัง ไม่เกินวงเงิน งป. 3 พ.ย. 64 
7 จ้างครูวิทยาศาสตร์ 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษ์ดนัย  พรมมินทร ์ นายทักษ์ดนัย  พรมมินทร ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 3 พ.ย. 64 

8 จ้างแม่บ้าน 33,450.00 33,450.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลิวัลย ์ มาหล้า น.ส.มลิวัลย ์ มาหล้า ไม่เกินวงเงิน งป. 3 พ.ย. 64 

9 อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า 781.10 781.10 เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางอนันตภัณฑ์ ร้านล าปางอนันตภัณฑ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 8 พ.ย.64 
10 วัสดุสิ้นเปลืองงานวัดผล 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 8 พ.ย.64 
11 วัสดุสิ้นเปลืองงานธุรการ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 9 พ.ย.64 
12 วัสดุสิ้นเปลืองงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมฯ 
2,143.00 2,143.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 9 พ.ย.64 

13 วัสดุสิ้นเปลืองงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

2,045.00 2,045.00 
เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 8 พ.ย.64 

14 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด(มหาชน) 

บ.ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงิน งป. 26 พ.ย.64 

15 วัสดุสิ้นเปลืองงานกีฬาสี 575.00 575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 13 ธ.ค.64 
16 วัสดุสิ้นเปลืองงานกีฬาสี 348.00 348.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพล ร้านชุมพล ไม่เกินวงเงิน งป. 13 ธ.ค.64 
17 วัสดุสิ้นเปลืองงานกีฬาสี 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตั้งจิ้นกี่ ร้านตั้งจิ้นกี่ ไม่เกินวงเงิน งป. 13 ธ.ค.64 



ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ/
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก วันที่สั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

18 วัสดุสิ้นเปลืองงานกีฬาสี 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลไทย ร้านสกุลไทย ไม่เกินวงเงิน งป. 13 ธ.ค.64 
19 วัสดุสิ้นเปลืองงานกีฬาสี 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 13 ธ.ค.64 
20 จ้างตัดหญ้าภายในโรงเรียน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายใย  ศรีอิ่นแก้ว นายใย  ศรีอิ่นแก้ว ไม่เกินวงเงิน งป. 14 ธ.ค.64 
21 จ้างไถปรับที่สนามฟุตบอล 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  พุทธวงค์ นายอภิชัย  พุทธวงค์ ไม่เกินวงเงิน งป. 14 ธ.ค.64 
22 เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลไทย ร้านสกุลไทย ไม่เกินวงเงิน งป. 17 ธ.ค.64 
23 วัสดุสิ้นเปลืองตกแต่งลานพระพุทธ 1,162.00 1,162.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 17 ธ.ค.64 
24 วัสดุสิ้นเปลืองตกแต่งลานพระพุทธ(สี) 3,241.00 3,241.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 20 ธ.ค.64 

25 เครื่องตนตรีกลองบองโก้ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลไทย ร้านสกุลไทย ไม่เกินวงเงิน งป. 20 ธ.ค.64 

26 วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่ 4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ไม่เกินวงเงิน งป. 20 ธ.ค.64 

27 เช่าบริการชุดดรัมเมเยอร์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวยแน่ค่ะ(เตเต) ร้านสวยแน่ค่ะ(เตเต) ไม่เกินวงเงิน งป. 20 ธ.ค.64 
28 หนังกลองบองโก้ 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลไทย ร้านสกุลไทย ไม่เกินวงเงิน งป. 21 ธ.ค.64 

29 ซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล 460,000.00 461,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ธนฉัตรก่อสร้าง 
2.หจก.ล าปาง บิสซิเนส 
3.หจก.ฐานัสรับเหมา 
  ก่อสร้าง 
 

หจก.ธนฉัตรก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงิน งป. 20 ธ.ค.64 

30 น้ ามันตัดหญ้า 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอยคนหลง  ร้านดอยคนหลง  ไม่เกินวงเงิน งป. 21 ธ.ค.64 

31 วัสดุสิ้นเปลืองงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ไม่เกินวงเงิน งป. 27 ธ.ค.64 

32 วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่ 2,190.00 2,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวังเงินอิฐบล๊อค ร้านวังเงินอิฐบล๊อค ไม่เกินวงเงิน งป. 16 ธ.ค.64 

33 วัสดุสิ้นเปลืองงานกีฬาสี(ปูนขาว) 410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 20 ธ.ค.64 

         
 


