
 
แบบสรุปการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2565 ) 

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ/
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก วันที่สั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

1 เช่าพ้ืนที่บริการเว็บไซต์โรงเรียน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส 
จ ากัด 
 

บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส 
จ ากัด 
 

ไม่เกินวงเงิน งป. 20 ม.ค.65 

2 วัสดุสิ้นเปลืองงานวัดผล 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 20 ม.ค.65 

3 วัสดุสิ้นเปลืองสาระสังคม 771.00 771.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 22 ม.ค.65 

4 วัสดุสิ้นเปลืองงานพัสดุ 1,345.00 1,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 24 ม.ค.65 
5 วัสดุสิ้นเปลืองงานธุรการ 1,695.00 1,695.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 24 ม.ค.65 
6 วัสดุสิ้นเปลืองงานธุรการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 24 ม.ค.65 
7 อัดรูปงานบุคลากร 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 25 ม.ค.65 
8 วัสดุสิ้นเปลืองงานธุรการ 2,590.00 2,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปพีซี

คอมพิวเตอร์ 
ร้านท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ม.ค.65 

9 จ้างครูธุรการ(1 เดือน) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานต์พิชชา  แสงวัง น.ส.กานต์พิชชา  แสงวัง ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ม.ค.65 
10 ไวนิลงานบุคลากร 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติ่งโฆษณา ร้านติ่งโฆษณา ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ม.ค.65 
11 ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปพีซี

คอมพิวเตอร์ 
ร้านท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ม.ค.65 

12 วัสดุสิ้นเปลืองงานส่งเสริมประชาธิปไตย 2,434.00 2,434.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 1 ก.พ. 65 
13 วัสดุสิ้นเปลืองงานธุรการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปพีซี

คอมพิวเตอร์ 
ร้านท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงิน งป. 2 ก.พ. 65 

14 วัสดุสิ้นเปลืองกิจกรรมธนาคารขยะ 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ไม่เกินวงเงิน งป. 2 ก.พ. 65 
15 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรจนธนาพันธ์ หจก.โรจนธนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 2 ก.พ. 65 
16 วัสดุสิ้นเปลืองกิจกรรมลูกเสือ 893.45 893.45 เฉพาะเจาะจง หจก.อินชุม เจริญกิจ หจก.อินชุม เจริญกิจ ไม่เกินวงเงิน งป. 9 ก.พ. 65 
17 ไวนิลงานวันสถาปนา 2,230.00 2,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติ่งโฆษณา ร้านติ่งโฆษณา ไม่เกินวงเงิน งป. 9 ก.พ. 65 



ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ/
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก วันที่สั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

18 ไวนิลกิจกรรมลูกเสือ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติ่งโฆษณา ร้านติ่งโฆษณา ไม่เกินวงเงิน งป. 9 ก.พ. 65 
19 อาหารสดกิจกรรมลูกเสือ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง นางลักษิกา  ยาไชยบุญเรือง นางลักษิกา  ยาไชยบุญเรือง ไม่เกินวงเงิน งป. 11 ก.พ. 65 

20 วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่ 16,863.20 16,863.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค 
จ ากัด 

บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จ ากดั ไม่เกินวงเงิน งป. 11 ก.พ. 65 

21 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักกีฬา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ  วงค์สิงห ์ นายธีรวุฒิ  วงค์สิงห ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 11 ก.พ. 65 
22 วัสดุสิ้นเปลืองงานบริหารทั่วไป 14,143.00 14,143.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ 

จ ากัด 

บริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงิน งป. 23 ก.พ. 65 

23 วัสดุสิ้นเปลืองงานวิชาการ 2,747.00 2,747.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 23 ก.พ. 65 
24 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต(2เดือน) 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลที บรอด

แบนด์ จ ากัด(มหาชน) 
บ.ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ก.พ. 65 

25 จ้างครูธุรการ(1 เดือน) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานต์พิชชา  แสงวัง น.ส.กานต์พิชชา  แสงวัง ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ก.พ. 65 
26 วัสดุสิ้นเปลืองงานวัดผล 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ไลฟ์ ร้านคอมพิวเตอร์ไลฟ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ก.พ. 65 

27 วัสดุสิ้นเปลืองงานส่งเสริมประชาธิปไตย 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ก.พ. 65 

28 หัวพิมพ์เครื่องปริ้นสีด า 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปพีซี
คอมพิวเตอร์ 

ร้านท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ก.พ. 65 

29 วัสดุสิ้นเปลืองกิจกรรมคนดีศรี มส. 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ก.พ. 65 

30 วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่(ผ้า) 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซนี่ บาร์ซ่าร์ ร้านโซนี่ บาร์ซ่าร์ ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ก.พ. 65 

31 ปพ.2 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง สก.สค. สก.สค. ไม่เกินวงเงิน งป. 28 ก.พ. 65 
32 วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่(กุญแจ) 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร 

จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามแมคโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงิน งป. 1 มี.ค. 65 

33 วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่ 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวังเงินอิฐบล๊อค ร้านวังเงินอิฐบล๊อค ไม่เกินวงเงิน งป. 1 มี.ค. 65 
34 ไวนิลกิจกรรมงานปัจฉิม 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติ่งโฆษณา ร้านติ่งโฆษณา ไม่เกินวงเงิน งป. 9 มี.ค. 65 
35 วัสดุสิ้นเปลืองงานธุรการ(หมึกเติมเครื่อง

ปริ้นเตอร์) 
580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปพีซี

คอมพิวเตอร์ 
ร้านท๊อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 

36 วัสดุสิ้นเปลืองงานธุรการ(วัสดุส านักงาน) 1,394.00 1,394.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 



ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ/
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่เลือก วันที่สั่งซื้อ/ 
สั่งจ้าง 

37 วัสดุสิ้นเปลืองกิจกรรมปัจฉิม(โลโก้) 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติ่งโฆษณา ร้านติ่งโฆษณา ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 

38 วัสดุสิ้นเปลืองกิจกรรมปัจฉิม(สสีเปรย)์ 375.00 375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 

39 วัสดุสิ้นเปลืองกิจกรรมปัจฉิม(พล)ุ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช้อปเพลิน88 หจก.ช้อปเพลิน88 ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 

40 วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่ 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวังเงินอิฐบล๊อค ร้านวังเงินอิฐบล๊อค ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 
41 วัสดุสิ้นเปลืองงานฝ่ายบริหาร 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 

42 วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคารสถานที่(หญ้า
เทียม) 

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 

43 วัสดุสิ้นเปลืองงานกิจการนักเรียน 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอสพีสเตชั่นเนอรี่ ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 

44 จ้างครูธุรการ(2 เดือน) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กานต์พิชชา  แสงวัง น.ส.กานต์พิชชา  แสงวัง ไม่เกินวงเงิน งป. 14 มี.ค. 65 
 


