
ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

1  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  7 ต.ค. 2562  1/63  1/63  ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00  จ้าง  นายตรัยเทพ ตฤษณารมย์ 9-ต.ค.-62

2  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 8 ต.ค. 2562  2/63  2/63  ตรายางธรรมดา (ผอ.) 200  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 62/464 10-ต.ค.-62

3  01.20 งบไปราชการ  25 ต.ค. 2562  3/63  3/63  เหมารถตู้น าคณะครูและนักเรียนไป
ร่วมงาน 3 ทศวรรษ ณ ศูนย์
นิทรรศการหอประชุมไบเทคยางนา 
กรุงเทพฯ ระหวา่งวนัที่ 24-26 ตุลาคม
 2562

10,325.00  จ้าง  นายวรีะวฒัน์ ไชยสมบติั 28-ต.ค.-62

4  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  25 ต.ค. 2562  4/63  4/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939026 29-ต.ค.-62

5  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  2 ต.ค. 2562  5/63  5/63  ปร้ินเอกสารขาวด า 184.05  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7204457 4-ต.ค.-62

6  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 2 ต.ค. 2562  6/63  6/63  หเช่าเคร่ืองปร้ินเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C768R330565

1,180.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7205106 4-ต.ค.-62

7  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  2 ต.ค. 2562  7/63  7/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R930238

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7205989 4-ต.ค.-62

8  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 2 ต.ค. 2562  8/63  8/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7205988 4-ต.ค.-62

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562)



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

242  04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

 7 ส.ค. 2563  267/63  267/63  ทบุฐานปนูวางถังน้ าด่ืมออกทิ้ง 500  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 4-ส.ค.-63

244  06.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา

 4 ส.ค. 2563  269/63  269/63  รูปติดโฟมบอร์ดบคุลากรสาระสังคม
ศึกษา

640  จ้าง  ร้านเลเซอร์  038/1888 6-ส.ค.-63

245  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 4 ส.ค. 2563  270/63  270/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R931203

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7737695,773
6684

6-ส.ค.-63

246  07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาวทิยาศาสตร์

 4 ส.ค. 2563  271/63  271/63  ปร้ินเอกสาร ขาวด า หมายเลขเคร่ือง
 T1149260993

6,860.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7736766 6-ส.ค.-63

247  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  4 ส.ค. 2563  272/63  272/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R930238

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7737696 6-ส.ค.-63

248  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 4 ส.ค. 2563  273/63  273/63  ปร้ินเอกสารขาวด า หมายเลขเคร่ือง 
X687P100358

509.85  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7736032 6-ส.ค.-63

249  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 4 ส.ค. 2563  274/63  274/63  ค่าบริการเคร่ืองพมิพ์ 1,200.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7724160 6-ส.ค.-63

250  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 5 ส.ค. 2563  275/63  275/63  ยางนอกในล้อเข็มพร้อมเปล่ียน 500  จ้าง  ร้านไชยกิตติภณัฑ์  27/1319 7-ส.ค.-63

251  04.12 พฒันาภมูิทศัน์และ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

 5 ส.ค. 2563  276/63  276/63  ยางในรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมเปล่ียน 160  จ้าง  ร้านไชยกิตติภณัฑ์  27/1320 7-ส.ค.-63

252  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 7 ส.ค. 2563  277/63  277/63  เข็มสภานักเรียนและเข็มหวัหน้า
หอ้งเรียน

9,800.00  จ้าง  ร้านวรามาศ กีตา  004/028 10-ส.ค.-63

253  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 7 ส.ค. 2563  278/63  278/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลขเคร่ือง 
C768R330565

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7741344 11-ส.ค.-63

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน สิงหาคม 2563)



254  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 7 ส.ค. 2563  279/63  279/63  ถ่ายเอกสารหอ้งเรียนพเิศษ ม.ต้น 672  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2074 11-ส.ค.-63

255  09.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนวชิาภาษาฝร่ังเศส

 7 ส.ค. 2563  282/63  282/63  ถ่ายเอกสารสาระภาษาฝร่ังเศส 153.6  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2077 11-ส.ค.-63

256  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 11 ส.ค. 2563  284/63  284/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ หมา
เลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939036 13-ส.ค.-63

257  03.07 สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

 7 ส.ค. 2563  285/63  285/63  ถ่ายเอกสารงาน To Be 460  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2081 11-ส.ค.-63

258  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  7 ส.ค. 2563  286/63  286/63  ถ่ายเอกสารงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 210  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2082 11-ส.ค.-63

259  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 12 ส.ค. 2563  287/63  287/63  บอร์ด ขนาด 160x90 ซม. พร้อม
ติดต้ัง

3,200.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/289 14-ส.ค.-63

260  13.02 พฒันาคุณภาพการจัด
กิจกรรมงานแนะแนว

 12 ส.ค. 2563  288/63  288/63  สต๊ิกเกอร์ฝ้าติดกระจก 4,200.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/290 14-ส.ค.-63

261  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 12 ส.ค. 2563  289/63  289/63  ปา้ยไวนิลพธิไีหวค้รู ขนาด 200x400
 ซม.

640  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/291 14-ส.ค.-63

262  04.02 พฒันางานประชาสัมพนัธ์  12 ส.ค. 2563  290/63  290/63  ปา้ยไวนิลวนัแม่ ขนาด 250x500 
พร้อมติดต้ัง

1,500.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/292 14-ส.ค.-63

263  06.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา

 12 ส.ค. 2563  291/63  291/63  สต๊ิกเกอร์ติดกระจก 3,200.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/293 14-ส.ค.-63

264  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 14 ส.ค. 2563  292/63  292/63  ทบุเคาน์เตอร์ปนู-ร้ือตอไม้ข้าง
เคาน์เตอร์ปนูออกทิ้ง หอ้ง 411

4,000.00  จ้าง  บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น 
คอมพวิเตอร์ จ ากัด

17-ส.ค.-63

265  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 19 ส.ค. 2563  293/63  293/63  ติดต้ังผ้าม่านกันแสง หอ้ง 741 9,700.00  จ้าง  ร้านศรีกัญญา  27/18 21-ส.ค.-63



266  01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี  21 ส.ค. 2563  294/63  294/63  ลูกยางเขียว 2,800.00  จ้าง  บริษทั อินติเกรต ซิสเต้ม (ไทย
แลนด์) จ ากัด

 MA-6308-
00050

24-ส.ค.-63

267  04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

 21 ส.ค. 2563  295/63  295/63  แมคคานิเคิลซีล 28 มม. 2,500.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ.ีฟลิเตอร์  015/0722 24-ส.ค.-63

268  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  14 ส.ค. 2563  296/63  296/63  น้ ามันเคร่ือง ML SYNTEC SILVER 
5W30

2,200.00  จ้าง  กลการออโต้คาร์  056/2768 18-ส.ค.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

179  04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์

 7 เม.ย. 2563  202/63  202/63  ซ่อมแอมปข์ยาย PEAVEY/PV1200 850  จ้าง  บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด  15/0744-5 9-เม.ย.-63

180  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 8 เม.ย. 2563  203/63  203/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C768R330565

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7531314 10-เม.ย.-63

181  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  8 เม.ย. 2563  204/63  204/63  ปร้ินเอกสารขาว-ด า 207.45  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7530436 10-เม.ย.-63

182  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 8 เม.ย. 2563  205/63  205/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7532636 10-เม.ย.-63

183  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  8 เม.ย. 2563  206/63  206/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7532637 10-เม.ย.-63

184  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 7 เม.ย. 2563  207/63  207/63  ร้ือพรมขนทิ้ง 4,560.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 9-เม.ย.-63

185  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  14 เม.ย. 2563  208/63  208/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939032 16-เม.ย.-63

186  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  17 เม.ย. 2563  209/63  209/63  ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 42,000.00  จ้าง  นายตรัยเทพ ตฤษณารมย์ 20-เม.ย.-63

187  01.02 พฒันางานฝ่ายอ านวยการ  3 มี.ค. 2563  210/63  210/63  ค่าซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 560  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7465691 5-มี.ค.-63

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน เมษายน 2563)



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

157  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 2 มี.ค. 2563  175/63  175/63  ค่าถ่ายเอกสารหอ้งเรียนพเิศษม.ปลาย 374  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2066 4-มี.ค.-63

158  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 2 มี.ค. 2563  180/63  180/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ริโก้ รุ่น 
C768R330565

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7477989 5-มี.ค.-63

159  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  2 มี.ค. 2563  181/63  181/63  ปร้ินเอกสารสี 1,784.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7477465 5-มี.ค.-63

160  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  2 มี.ค. 2563  182/63  182/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารยี่หอ้ริโก้ รุ่น 
C767R930238

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7478463 5-มี.ค.-63

161  01.21 งบส ารองจ่าย  2 มี.ค. 2563  183/63  183/63  ถ่ายเอกสารงานวจิัย OBEC 5,343.60  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2071 4-มี.ค.-63

162  01.19 พฒันางานสิทธปิระโยชน์  11 มี.ค. 2563  185/63  185/63  ท าบตัรคิว 1-600 1,540.00  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2072 13-มี.ค.-63

163  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 2 มี.ค. 2563  186/63  186/63  เคร่ืองถ่ายเอกสารริโก้ รุ่น 
C767R931203

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7478462 5-มี.ค.-63

164  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  9 มี.ค. 2563  187/63  187/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939031 11-มี.ค.-63

165  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 10 มี.ค. 2563  188/63  188/63  ปา้ยไวนิลจัดคัดกรองไวรัสโคโรน่า 1,080.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนสามัญ เลเซอร์
ล าปางอิงค์เจ็ท

 020/0951 13-มี.ค.-63

166  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 26 ก.พ. 2563  189/63  189/63  สต๊ิกเกอร์งาน ceramic กัลยาณี 300  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/93 27-ก.พ.-63

167  11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

 18 มี.ค. 2563  190/63  190/63  เปล่ียนหนังกลองเทง่ถิ้ง 4,000.00  จ้าง  ร้านเฉลิมกลองยาว  1/8 20-มี.ค.-63

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน มีนาคม 2563)



168  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 14 ก.พ. 2563  191/63  191/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ ม. 3 เข้าค่าย
ดาราศาสตร์ จังหวดัเชียงราย ระหวา่ง
วนัที่ 14-15 กุมภาพนัธ ์2563

5,200.00  จ้าง  นายจตุรงค์ วงศ์ปญัญา 17-ก.พ.-63

169  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  16 มี.ค. 2563  192/63  192/63  เช่าชุดการแสดง To Be 2,000.00  จ้าง  ร้าน ชุดเช่าเชียงใหม่ & 
Wedding Have a Good Day

 084/4189 18-มี.ค.-63

170  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  16 มี.ค. 2563  193/63  193/63  เหมาแต่งหน้าการแสดง To Be 1,500.00  จ้าง  นายรชานนท ์สุพรรณโมก 18-มี.ค.-63

171  03.05 พฒันางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

 25 มี.ค. 2563  194/63  194/63  ระเบยีนสะสม 10,320.00  จ้าง  ร้านศิลปการพมิพ์  009/0437 27-มี.ค.-63

172  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  25 มี.ค. 2563  195/63  195/63  น้ ามันเคร่ือง 2,200.00  จ้าง  กลการออโต้คาร์  053/2637 27-มี.ค.-63

173  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

 10 มี.ค. 2563  196/63  196/63  ปรับปรุงระบบบริหารงานไอซีที 50,000.00  จ้าง  บริษทั บานาน่า ซอฟทแ์วร์ จ ากัด  BL202003000
4

12-มี.ค.-63

174  07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาวทิยาศาสตร์

 30 มี.ค. 2563  197/63  197/63  ปา้ยไวนิลโครงการวทิย์ ขนาด 
108x88 ซม.

160  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/140 1-เม.ย.-63

175  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 30 มี.ค. 2563  198/63  198/63  ปา้ยสต๊ิกเกอร์ ยินดีต้อนรับ ขนาด 
70x200 ซม.

490  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/141 1-เม.ย.-63

176  04.02 พฒันางานประชาสัมพนัธ์  30 มี.ค. 2563  199/63  199/63  ปา้ยไวนิล COVID-19 ขนาด 
100x200 ซม.

160  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/142 1-เม.ย.-63

177  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 27 มี.ค. 2563  200/63  200/63  ตรายางวนัที่ 160  จ้าง  ร้าน JUST SMILE MEDIA  328/3 28-มี.ค.-63

178  03.07 สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

 30 มี.ค. 2563  201/63  201/63  ปา้ยไวนิล ขนาด 80x180 ซม. 460  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/143,63/13
9

1-เม.ย.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

201  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  5 มิ.ย. 2563  225/63  225/63  ปร้ินเอกสารขาวด า 205.65  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7629314 8-มิ.ย.-63

202  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 5 มิ.ย. 2563  226/63  226/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R931203

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7631645 8-มิ.ย.-63

203  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  5 มิ.ย. 2563  227/63  227/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R930238

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7631646 8-มิ.ย.-63

204  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  9 มิ.ย. 2563  228/63  228/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ หมา
เลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939034 11-มิ.ย.-63

205  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 9 มิ.ย. 2563  229/63  229/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C768R330565

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7638242 11-มิ.ย.-63

206  09.08 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษภาษาอังกฤษ MEP

 12 มิ.ย. 2563  230/63  230/63  สต๊ิกเกอร์ฝ้า ติดกระจก 8,500.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/172 15-มิ.ย.-63

207  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  10 มิ.ย. 2563  231/63  231/63  คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 88,000.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางบรรณ
กิจพร้ินต้ิง

 034/1689 12-มิ.ย.-63

208  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 12 มิ.ย. 2563  232/63  232/63  ตัดสต๊ิกเกอร์ชื่อผู้บริหาร 350  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/173 15-มิ.ย.-63

209  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  12 มิ.ย. 2563  233/63  233/63  ตรายางรองผู้อ านวยการ 900  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/174 15-มิ.ย.-63

210  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 12 มิ.ย. 2563  234/63  234/63  ตรายาง 160  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/175 15-มิ.ย.-63

211  01.09 บริหารจัดการเงินบริหาร
สถานศึกษา

 12 มิ.ย. 2563  235/63  235/63  ปา้ย X-Stand พร้อมขาต้ัง ขนาด 
80x180ซม.

700  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/176 15-มิ.ย.-63

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน มิถุนายน 2563)



212  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 15 มิ.ย. 2563  236/63  236/63  เทปนู คสล. หนา 0.01 ม. ด้านหลัง
อาคารปิ่นผไท

10,800.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 17-มิ.ย.-63

213  04.02 พฒันางานประชาสัมพนัธ์  24 มิ.ย. 2563  237/63  237/63  วารสารเสียงสน ๗๑ 89,100.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐพลการ
พมิพ ์2015

 63/226 26-มิ.ย.-63

214  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  29 มิ.ย. 2563  238/63  238/63  ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 39,600.00  จ้าง  นายตรัยเทพ ตฤษณารมย์ 1-ก.ค.-63

215  02.17 ความร่วมมือระหวา่ง
โรงเรียนล าปางกัลยาณีกับโรงเรียน
มหดิลวทิยานุสรณ์และ สสวท.

 19 มิ.ย. 2563  239/63  239/63  ปา้ยไวนิลอบรมเชิงปฏบิติัการฯ 
ขนาด 2.4x8 ม.

2,304.00  จ้าง  ร้านเลเซอร์ล าปางอิงเจ็ท 
(ส านักงานใหญ)่

 009/0443 22-มิ.ย.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

80  01.20 งบไปราชการ  17 ม.ค. 2563  91/63  91/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปแข่งขันภาษาจีนที่จังหวดั
เชียงใหม่ ระหวา่งวนัที่ 19 มกราคม 
2562

2,330.00  จ้าง  ร.ต.ท.ประหยัด อินยะ 20-ม.ค.-63

81  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 17 ม.ค. 2563  92/63  92/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปแข่งขันค่ายบรูณาการ
หอ้งเรียนพเิศษที่จังหวดัเชียงใหม่ 
ระหวา่งวนัที่ 17-18 มกราคม 2563

4,400.00  จ้าง  นายสมชาย ไก่แก้ว 20-ม.ค.-63

82  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 17 ม.ค. 2563  93/63  93/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปแข่งขันค่ายบรูณาการ
หอ้งเรียนพเิศษที่จังหวดัเชียงใหม่ 
ระหวา่งวนัที่ 17-18 มกราคม 2563

4,760.00  จ้าง  นายบญุช่วย ปญัญามา 20-ม.ค.-63

83  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 17 ม.ค. 2563  94/63  94/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปแข่งขันค่ายบรูณาการ
หอ้งเรียนพเิศษที่จังหวดัเชียงใหม่ 
ระหวา่งวนัที่ 17-18 มกราคม 2563

4,320.00  จ้าง  ร.ท.สุทธชิัย สายวงศ์เปี้ย 20-ม.ค.-63

84  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 17 ม.ค. 2563  95/63  95/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปแข่งขันค่ายบรูณาการ
หอ้งเรียนพเิศษที่จังหวดัเชียงใหม่ 
ระหวา่งวนัที่ 17-18 มกราคม 2563

4,290.00  จ้าง  นายอภชิาติ ชาติเผือก 20-ม.ค.-63

85  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  3 ม.ค. 2563  96/63  96/63  แบตเตอร่ี P7-195R 2,400.00  จ้าง  กลการออโต้คาร์  052/2574,258
0

10-ม.ค.-63

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน มกราคม 2563)



86  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  8 ม.ค. 2563  97/63  97/63  ยางนอกธรรมดา 280  จ้าง  ร้าน JJ Motor Service  22/14 10-ม.ค.-63

87  09.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระภาษาจีน

 8 ม.ค. 2563  98/63  98/63  ถ่ายเอกสารสาระภาษาจีน 1,109.60  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2055 10-ม.ค.-63

88  02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด 
ประเทศไทย 4.0

 8 ม.ค. 2563  99/63  99/63  ถ่ายเอกสารงานหอ้งสมุด 140  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2056 10-ม.ค.-63

89  13.02 พฒันาคุณภาพการจัด
กิจกรรมงานแนะแนว

 8 ม.ค. 2563  101/63  101/63  ถ่ายเอกสารงานแนะแนว 352.8  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2058 10-ม.ค.-63

90  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 8 ม.ค. 2563  102/63  102/63  ถ่ายเอกสารหอ้งเรียนพเิศษ ม.ปลาย 744.4  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2059 10-ม.ค.-63

91  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 13 ม.ค. 2563  104/63  104/63  ปา้ยไวนิลค่ายบรุณาการหอ้งเรียน
พเิศษ ขนาด 200x100 ซม.

160  จ้าง  ร้าน JUST SMILE MEDIA  326/5 15-ม.ค.-63

92  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 15 ม.ค. 2563  105/63  105/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปเข้าค่ายบรูณาการ
หอ้งเรียนพเิศษที่จังหวดัเชียงใหม่ 
ระหวา่งวนัที่ 16-17- มกราคม 2563

4,830.00  จ้าง  นายสุรศักด์ิ พลดงนอก 17-ม.ค.-63

93  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 15 ม.ค. 2563  106/63  106/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปเข้าค่ายบรูณาการ
หอ้งเรียนพเิศษที่จังหวดัเชียงใหม่ 
ระหวา่งวนัที่ 16-17 มกราคม 2563

5,020.00  จ้าง  นายไชยวฒัน์ เชิงปญัญา 17-ม.ค.-63

94  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 15 ม.ค. 2563  107/63  107/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปเข้าค่ายบรูณาการ
หอ้งเรียนพเิศษที่จังหวดัเชียงใหม่ 
ระหวา่งวนัที่ 16-17 มกราคม 2563

4,900.00  จ้าง  นายสมชาย ไชยโลกา 17-ม.ค.-63



95  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 15 ม.ค. 2563  108/63  108/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปเข้าค่ายบรูณาการ
หอ้งเรียนพเิศษที่จังหวดัเชียงใหม่ 
ระหวา่งวนัที่ 16-17 มกราคม 2563

4,950.00  จ้าง  นายพชรพล การด่ืม 17-ม.ค.-63

96  04.07 โครงการพฒันางาน
โภชนาการและโรงอาหาร

 15 ม.ค. 2563  109/63  109/63  เหมาดูดบอ่ดักไขมัน 1,500.00  จ้าง  นายแก้ว แก้วทพิย์ 17-ม.ค.-63

97  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  17 ม.ค. 2563  110/63  110/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939029 21-ม.ค.-63

98  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  17 ม.ค. 2563  111/63  111/63  ปร้ินเอกสารขาว-ด า 3,776.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7367069 21-ม.ค.-63

99  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 17 ม.ค. 2563  112/63  112/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลข C768R330565

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7367534 21-ม.ค.-63

100  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  20 ม.ค. 2563  114/63  114/63  ปา้ยไวนิลงานกัลยาณีนิทศัน์ ขนาด 
150x700 ซม.

840  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/24 22-ม.ค.-63

101  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 20 ม.ค. 2563  115/63  115/63  ตรายางลายมือชื่อ ผอ. 150  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/25 22-ม.ค.-63

102  02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด 
ประเทศไทย 4.0

 20 ม.ค. 2563  116/63  116/63  ตรายางโลโก้โรงเรียน 680  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/26 22-ม.ค.-63

103  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 20 ม.ค. 2563  117/63  117/63  ผ้าม่านราง พร้อมติดต้ัง ปิ่นผไท ชั้น 4 12,600.00  จ้าง  ร้านศรีกัญญา  26/5-6 22-ม.ค.-63

104  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 20 ม.ค. 2563  118/63  118/63  สต๊ิกเกอร์ ซีทรู ติดกระจก 6,000.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/22 22-ม.ค.-63

105  03.09 รักษาความปลอดภยัใน
สถานศึกษา

 20 ม.ค. 2563  119/63  119/63  สต๊ิกเกอร์ติดรถยนต์ 750  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/23 22-ม.ค.-63



106  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 17 ธ.ค. 2562  120/63  120/63  ปา้ยไวนิล ขนาด 60x60 300  จ้าง  ร้าน JUST SMILE MEDIA  317/6 19-ม.ค.-63

107  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  22 ม.ค. 2563  121/63  121/63  ซักชุดวงโยธวาทติ 2,000.00  จ้าง  นางสาวปยิะรัตน์ สิทธโิสภณ 24-ม.ค.-63

108  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  22 ม.ค. 2563  122/63  122/63  เช่าเต็นทจ์ัดกิจกรรม 6,000.00  จ้าง  นายสมควร การินทร์ 24-ม.ค.-63

109  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  22 ม.ค. 2563  123/63  123/63  เวทจีัดกิจกรรมกัลยาณีนิทศัน์ 3,000.00  จ้าง  นายเสาร์แก้ว วฒิุเดช 24-ม.ค.-63

110  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  22 ม.ค. 2563  124/63  124/63  เหมาท าผามซอ 3,000.00  จ้าง  นายอุดม ตุ้ยเอ้ย 24-ม.ค.-63

111  09.07 แลกเปล่ียนกับสถานศึกษา
ต่างชาติ

 22 ม.ค. 2563  125/63  125/63  เหมาแต่งหน้าท าผมนักแสดง 3,000.00  จ้าง  นายเฉลิมพล สมิโตมล 24-ม.ค.-63

112  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 24 ม.ค. 2563  126/63  126/63  ปา้ยไวนิล ค่ายหนุมาน 120x90 ซม. 150  จ้าง  ร้าน JUST SMILE MEDIA  321/1,7 25-ม.ค.-63

113  09.07 แลกเปล่ียนกับสถานศึกษา
ต่างชาติ

 24 ม.ค. 2563  127/63  127/63  เหมารถบสัปรับอากาศ 2 ชั้น น า
คณะนักเรียนศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์
ช้างไทย จังหวดัล าปาง ระหวา่งวนัที่ 
25 มกราคม 2563

5,000.00  จ้าง  นางสาวมลฤดี เสรีประชารัตน์ 25-ม.ค.-63

114  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  24 ม.ค. 2563  128/63  128/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวดั
อุตรดิตถ์ ระหวา่งวนัที่ 24-26 
มกราคม 2563

6,450.00  จ้าง  นายพชรพล การด่ืม 27-ม.ค.-63

115  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  129/63  129/63  เหมาเคร่ืองเสียงเคร่ืองดนตรี 6,000.00  จ้าง  นางสาวสุภคั บญุธรรม 27-ม.ค.-63

116  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 24 ม.ค. 2563  130/63  130/63  กระดาษค าตอบ 60 ข้อ 13,000.00  จ้าง  ร้านศิลปการพมิพ์  009/0418 27-ม.ค.-63

117  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  24 ม.ค. 2563  131/63  131/63  เหมาแต่งหน้าท าผมนักแสดง 2,000.00  จ้าง  นายเฉลิมพล สมิโตมล 27-ม.ค.-63



118  08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาคณิตศาสตร์

 24 ม.ค. 2563  132/63  132/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปเผยแพร่ความรู้และแสดง
ศักยภาพสู่สาธารณชัน จังหวดั
เชียงใหม่ ระหวา่งวนัที่ 28 มกราคม 
2563

2,530.00  จ้าง  นายไชยวฒัน์ เชิงปญัญา 28-ม.ค.-63

119  01.20 งบไปราชการ  27 ม.ค. 2563  133/63  133/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะผู้บริหารและ
ครูเข้าร่วมกิจกรรมหอ้งเรียนพเิศษ
ดนตรีไทยที่จังหวดัเลย ระหวา่งวนัที่ 
29-30 มกราคม 2563

5,150.00  จ้าง  นายไชยวฒัน์ เชิงปญัญา 29-ม.ค.-63

120  02.11 โครงการค่ายวชิาการและ
ทศันศึกษา 2563 ม.ปลาย

 27 ม.ค. 2563  134/63  134/63  ถ่ายเอกสารงานทศันศึกษา ม.5 2,000.00  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  059/2938 29-ม.ค.-63

121  02.11 โครงการค่ายวชิาการและ
ทศันศึกษา 2563 ม.ปลาย

 27 ม.ค. 2563  135/63  135/63  ปา้ยไวนิลกิจกรรมทศันศึกษา ม.4 
ขนาด 200x100 ชม.

600  จ้าง  ร้าน JUST SMILE MEDIA  320,321/16,2
0

29-ม.ค.-63

122  02.11 โครงการค่ายวชิาการและ
ทศันศึกษา 2563 ม.ปลาย

 29 ม.ค. 2563  136/63  136/63  เหมารถบสัปรับอากาศ 2 ชั้น น า
คณะนักเรียนศึกษาดูงานที่อุทยาน
แหง่ชาติน้ าตกแจ้ซ้อน จังหวดัล าปาง 
ระดับชั้น ม.4 วนัที่ 29 มกราคม 2563

97,500.00  จ้าง  นางสาวมลฤดี เสรีประชารัตน์ 31-ม.ค.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

9  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 7 พ.ย. 2562  10/63  10/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R931203

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7259286,726
1236

8-พ.ย.-62

10  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 7 พ.ย. 2562  11/63  11/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C768R330565

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7259487 8-พ.ย.-62

11  07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาวทิยาศาสตร์

 7 พ.ย. 2562  12/63  12/63  ปร้ินเอกสารขาวด า หมายเลขเคร่ือง 
T1149260993

3,600.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7259355-6 8-พ.ย.-62

12  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  7 พ.ย. 2562  13/63  13/63  ปร้ินเอกสารขาวด า หมายเลขเคร่ือง 
X687P100358

187.65  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7258756 8-พ.ย.-62

13  01.21 งบส ารองจ่าย  4 พ.ย. 2562  14/63  14/63  ร้ือพื้นไม้เนื้อแข็งที่เด้งและยึดสกรู
เกลียวทั้งหมดหอ้งผู้อ านวยการ

10,000.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 6-พ.ย.-62

14  04.07 โครงการพฒันางาน
โภชนาการและโรงอาหาร

 8 พ.ย. 2562  19/63  19/63  ดูดบอ่ดักไขมัน 1,500.00  จ้าง  นายแก้ว แก้วทพิย์ 11-พ.ย.-62

15  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  8 พ.ย. 2562  20/63  20/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939027 11-พ.ย.-62

16  10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มี
ความสามารถทางด้านกีฬาและกรีฑา

 1 พ.ย. 2562  21/63  21/63  ปา้ยสปอร์ทเดย์ 2,000.00  จ้าง  นายณัฐวฒัน์ ขันทา 3-พ.ย.-62

17  10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มี
ความสามารถทางด้านกีฬาและกรีฑา

 1 พ.ย. 2562  22/63  22/63  ถ่ายเอกสารการจัดกิจกรรมกีฬาสี 300  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  059/2922 4-พ.ย.-62

18  10.02 พฒันาส่งเสริมผู้มี
ความสามารถทางด้านกีฬาและกรีฑา

 1 พ.ย. 2562  23/63  23/63  ผ้าแพรลูกโปง่ 4,000.00  จ้าง  นายสมบติั ปล่ังกมล 4-พ.ย.-62

19  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  18 พ.ย. 2562  24/63  24/63  เปล่ียนชุดหลอดไฟโรงยิม 2,000.00  จ้าง  นายสุเทพ โตบญุ 20-พ.ย.-62

20  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  20 พ.ย. 2562  25/63  25/63  น้ ามันเคร่ือง 550  จ้าง  กลการออโต้คาร์  051/2529 22-พ.ย.-62

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน พฤศจิกายน 2562)



21  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  27 พ.ย. 2562  27/63  27/63  น้ ามันเคร่ือง ML SYNTEC SILVER 
5W30

2,200.00  จ้าง  กลการออโต้คาร์  051/2541 29-พ.ย.-62

22  04.02 พฒันางานประชาสัมพนัธ์  22 พ.ย. 2562  28/63  28/63  วารสารเสียงสน 89,100.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐพลการ
พมิพ ์2015

 62/289 25-พ.ย.-62

23  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 29 พ.ย. 2562  29/63  29/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ ม.ปลาย ไป
เข้าค่ายที่จังหวดัพะเยา ระหวา่งวนัที่ 
28 - 30 พฤศจิกายน 2562

6,900.00  จ้าง  ร.ต.ท.ประหยัด อินยะ 2-ธ.ค.-62

24  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 29 พ.ย. 2562  30/63  30/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ ม.ปลาย ไป
เข้าค่ายที่จังหวดัแม่ฮ่องสอน ระหวา่ง
วนัที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562

9,640.00  จ้าง  นายธปิไตย นันยะ 2-ธ.ค.-62

25  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 29 พ.ย. 2562  31/63  31/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ ม.ปลาย ไป
เข้าค่ายที่จังหวดัน่าน ระหวา่งวนัที่ 
28-30 พฤศจิกายน 2562

7,330.00  จ้าง  นายพชรพล การด่ืม 2-ธ.ค.-62

26  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 29 พ.ย. 2562  32/63  32/63  ยางในล้อเข็นพร้อมเปล่ียน 260  จ้าง  ร้านไชยกิตติภณัฑ์  27/1310 2-ธ.ค.-62

27  04.12 พฒันาภมูิทศัน์และ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

 29 พ.ย. 2562  33/63  33/63  ยางนอกรถ A100 พร้อมเปล่ียน 350  จ้าง  ร้านไชยกิตติภณัฑ์  27/1311 2-ธ.ค.-62



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

188  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  6 พ.ค. 2563  211/63  211/63  ปร้ินเอกสารขาวด า หมายเลขเคร่ือง 
X687P100358

511.65  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7580573 8-พ.ค.-63

189  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 6 พ.ค. 2563  212/63  212/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C768R330565

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7581449 8-พ.ค.-63

190  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 6 พ.ค. 2563  213/63  213/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลขเคร่ือง 
C767R931203

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7582370,758
1226

8-พ.ค.-63

191  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  6 พ.ค. 2563  214/63  214/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R930238

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7582371 8-พ.ค.-63

192  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  12 พ.ค. 2563  215/63  215/63  ตรวจเช็คระบบปรับอากาศและเติม
น้ ายาสารความเย็น

1,000.00  จ้าง  ร้านรัษฎาการไฟฟา้-แอร์  072/3584 14-พ.ค.-63

193  01.03 พฒันางานสารบรรณ  12 พ.ค. 2563  216/63  216/63  ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP P1102 650  จ้าง  ร้าน ทพีซีี คอมพวิเตอร์  17/0825 14-พ.ค.-63

194  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

 12 พ.ค. 2563  217/63  217/63  ซ่อมแซม Notebook ASUS 2,900.00  จ้าง  ร้าน ทพีซีี คอมพวิเตอร์  17/0817 14-พ.ค.-63

195  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

 12 พ.ค. 2563  218/63  218/63  สายแลน Coct5E Link ตึก 1 หอ้ง
สาระภาษาไทย

840  จ้าง  ร้าน ทพีซีี คอมพวิเตอร์  17/0820-
1,0823

14-พ.ค.-63

196  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  15 พ.ค. 2563  219/63  219/63  ทอ่ยางหม้อน้ าบน STARDA 2800 แท้ 350  จ้าง  กลการออโต้คาร์  054/2671,267
3

18-พ.ค.-63

197  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  15 พ.ค. 2563  220/63  220/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939033 19-พ.ค.-63

198  07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาวทิยาศาสตร์

 15 พ.ค. 2563  221/63  221/63  ปร้ินเอกสารขาวด า หมายเลขเคร่ือ 
T1149260993

3,600.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7594318,759
4319

19-พ.ค.-63

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน พฤษภาคม 2563)



199  01.21 งบส ารองจ่าย  18 พ.ค. 2563  223/63  223/63  ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
 หนา 10 มม.

90,978.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 20-พ.ค.-63

200  04.07 โครงการพฒันางาน
โภชนาการและโรงอาหาร

 25 พ.ค. 2563  224/63  224/63  ร้ือกระเบื้องเคาน์เตอร์-อ่างซิงค์ พื้น
ร้านอาหารหอ้งครัว-ฟตุบาททางเดิน

7,800.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 27-พ.ค.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

28  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 4 ธ.ค. 2562  34/63  34/63  ผ้าม่าน ราง พร้อมติดต้ัง ขนาด 
4.40x1.30 เมตร หอ้ง 231

9,600.00  จ้าง  ร้านศรีกัญญา  25/17,18 6-ธ.ค.-62

29  13.01 พฒันาการจัดกิจกรรมนักเรียน  4 ธ.ค. 2562  37/63  37/63  ถ่ายเอกสารงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 622  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2053 6-ธ.ค.-62

30  02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด 
ประเทศไทย 4.0

 4 ธ.ค. 2562  38/63  38/63  ถ่ายเอกสารงานหอ้งสมุด 1,138.00  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2054 6-ธ.ค.-62

31  04.13 กิจกรรม 5ส.  4 ธ.ค. 2562  40/63  40/63  ปา้ยไวนิล 5ส ขนาด 120x300 ซม. 290  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 62/556 6-ธ.ค.-62

32  09.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนวชิาภาษาฝร่ังเศส

 4 ธ.ค. 2562  41/63  41/63  สต๊ิกเกอร์ ขนาด 50x65 ซม. 180  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 62/557 6-ธ.ค.-62

33  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  4 ธ.ค. 2562  42/63  42/63  ปา้ยไวนิลพธิถีวายราชสดุดี ขนาด 
150x350 ซม.

420  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 62/558 6-ธ.ค.-62

34  10.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 4 ธ.ค. 2562  44/63  44/63  ปา้ยไวนิลรวมพลังชุมชนยุติเอดส์ 
ขนาด 100x250 ซม.

200  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 62/559 6-ธ.ค.-62

35  02.16 โครงการพฒันาโรงเรียน
มาตรฐานสู่สากล

 4 ธ.ค. 2562  45/63  45/63  ปา้ยโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล ขนาด
 90x120 ซม.

200  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 62/554 6-ธ.ค.-62

36  02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด 
ประเทศไทย 4.0

 6 ธ.ค. 2562  46/63  46/63  ไวนิล ขนาด 480x150 ซม. 770  จ้าง  บริษทั โปรซายน์ แอนด์ มีเดีย 
จ ากัด

 088/4369 9-ธ.ค.-62

37  09.02 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนวชิาภาษาฝร่ังเศส

 11 ธ.ค. 2562  47/63  47/63  เช่าชุดนักแสดงงานละครภาษาฝร่ังเศส 12,000.00  จ้าง  นางมาลี กาวรรณา 13-ธ.ค.-62

38  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

 11 ธ.ค. 2562  48/63  48/63  สาย Lan Link 350 MH2 5E 240  จ้าง  ร้าน ทพีซีี คอมพวิเตอร์  16/0785,0788 13-ธ.ค.-62

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน ธันวาคม 2562)



39  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 27 พ.ย. 2562  49/63  49/63  ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 15,743.00  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  059/2933 29-พ.ย.-62

40  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 26 พ.ย. 2562  50/63  50/63  ปา้ยเกม TIC TAC TOE 160  จ้าง  ร้าน JUST SMILE MEDIA  313/21 28-พ.ย.-62

41  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 29 พ.ย. 2562  51/63  51/63  เหมารถบสัปรับอากาศน าคณะครู
และนักเรียน ไปศึกษาดูงานที่อุทยาน
แหง่ชาติแจ้ซ้อน ระหวา่งวนัที่ 30 
พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2562

28,000.00  จ้าง  นายส าเนาว ์เนียมเพราะ (ส า
นาวท์วัร์)

 004/0153 1-ธ.ค.-62

42  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 4 ธ.ค. 2562  53/63  53/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C768R330565

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7313958 6-ธ.ค.-62

43  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  10 ธ.ค. 2562  54/63  54/63  ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 5,200.00  จ้าง  นายตรัยเทพ ตฤษณารมย์ 12-ธ.ค.-62

44  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  12 ธ.ค. 2562  55/63  55/63  น้ ามันเคร่ือง 500  จ้าง  กลการออโต้คาร์  052/2555,256
1,2568

20-ธ.ค.-62

45  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 10 ธ.ค. 2562  56/63  56/63  เหมาติดต้ังประตูม้วนพร้อมอุปกรณ์ 13,000.00  จ้าง  ร้านสมควรการช่าง  004/00157 12-ธ.ค.-62

46  02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด 
ประเทศไทย 4.0

 4 พ.ย. 2562  57/63  57/63  Hosting พื้นที่ Unlimited-รับรอง 2 
โดเมน

1,000.00  จ้าง  บริษทั โฮสต้ิง โลตัส จ ากัด 
(ส านักงานใหญ)๋

 HS62110425 6-พ.ย.-62

47  04.02 พฒันางานประชาสัมพนัธ์  20 ธ.ค. 2562  58/63  58/63  ปฎทินิต้ังโต๊ะ ป ี2563 39,000.00  จ้าง  ร้านศิลปการพมิพ์  009/0405 23-ธ.ค.-62

48  04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์

 23 ธ.ค. 2562  59/63  59/63  ลงโปรแกรม Driver Rack PA2 500  จ้าง  นายจักรพงษ ์สายวงศ์ปญัญา 25-ธ.ค.-62

49  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  23 ธ.ค. 2562  60/63  60/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939028 25-ธ.ค.-62



50  01.21 งบส ารองจ่าย  17 ธ.ค. 2562  61/63  61/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 19-20 
ธนัวาคม 2562

5,400.00  จ้าง  นายวเิศษ สังข์ศิลปชัย 19-ธ.ค.-62

51  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  62/63  62/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

4,570.00  จ้าง  ร.ท.มาโนช พึ่งนิล 20-ธ.ค.-62

52  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  63/63  63/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

4,950.00  จ้าง  นายสมชาย ไก่แก้ว 20-ธ.ค.-62

53  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  64/63  64/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

4,900.00  จ้าง  นายนเรศ หมูแก้วเครือ 20-ธ.ค.-62

54  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  65/63  65/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

5,400.00  จ้าง  นายบญุช่วย ปญัญามา 20-ธ.ค.-62

55  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  66/63  66/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

5,050.00  จ้าง  ร.ต.ท.ประหยัด อินยะ 20-ธ.ค.-62



56  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  67/63  67/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

4,950.00  จ้าง  นายวสุิทธิ ์กันทะวงค์ 20-ธ.ค.-62

57  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  68/63  68/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-22 
ธนัวาคม 2562

4,840.00  จ้าง  นายประสิทธิ ์นันต๊ะภาพ 20-ธ.ค.-62

58  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  69/63  69/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

5,050.00  จ้าง  นายเอกชัย มูงทุ่ง 20-ธ.ค.-62

59  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  70/63  70/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

4,790.00  จ้าง  นายโยธนิ งามตา 20-ธ.ค.-62

60  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  71/63  71/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-23 
ธนัวาคม 2562

7,180.00  จ้าง  นายสุบนิ สิทธเิครือ 23-ธ.ค.-62

61  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  72/63  72/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-22 
ธนัวาคม 2562

4,650.00  จ้าง  นายภทัรกร ยศเสนา 23-ธ.ค.-62



62  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  73/63  73/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

5,000.00  จ้าง  นายพรทรัพย์ ฟสูกุล 23-ธ.ค.-62

63  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  74/63  74/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-22 
ธนัวาคม 2562

5,000.00  จ้าง  นายพเิชฐ แสงบญุเรือง 23-ธ.ค.-62

64  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  75/63  75/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-23 
ธนัวาคม 2562

7,000.00  จ้าง  นายสมชาย ไชยโลกา 23-ธ.ค.-62

65  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  76/63  76/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-23 
ธนัวาคม 2562

7,030.00  จ้าง  นายธปิไตย นันยะ 23-ธ.ค.-62

66  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  77/63  77/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-24 
ธนัวาคม 2562

9,070.00  จ้าง  นายพชรพล การด่ืม 23-ธ.ค.-62

67  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  78/63  78/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-24 
ธนัวาคม 2562

5,000.00  จ้าง  นายจ าเรียง ค าน้อย 23-ธ.ค.-62



68  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  79/63  79/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-24 
ธนัวาคม 2562

9,050.00  จ้าง  นายไชยวฒัน์ เชิงปญัญา 23-ธ.ค.-62

69  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  80/63  80/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-22 
ธนัวาคม 2562

5,740.00  จ้าง  นายไพทลู เปี้ยทา 23-ธ.ค.-62

70  01.21 งบส ารองจ่าย  18 ธ.ค. 2562  81/63  81/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 20-21 
ธนัวาคม 2562

4,850.00  จ้าง  นายเศรษฐา วมิาละ 20-ธ.ค.-62

71  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  82/63  82/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-22 
ธนัวาคม 2562

5,100.00  จ้าง  นายแดง พนิเพชร 23-ธ.ค.-62

72  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  83/63  83/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-22 
ธนัวาคม 2562

5,200.00  จ้าง  นายกฤษฎา บญุลอม 23-ธ.ค.-62

73  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  84/63  84/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-22 
ธนัวาคม 2562

5,470.00  จ้าง  นายชัชวาลย์ สมนึก 23-ธ.ค.-62



74  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  85/63  85/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-22 
ธนัวาคม 2562

5,300.00  จ้าง  นายประเสริฐ จันทราช 23-ธ.ค.-62

75  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  86/63  86/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-22 
ธนัวาคม 2562

5,060.00  จ้าง  นางอ าพร สมพนัธ์ 23-ธ.ค.-62

76  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  87/63  87/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 22-23 
ธนัวาคม 2562

4,770.00  จ้าง  นายบญุช่วย ปญัญามา 23-ธ.ค.-62

77  01.21 งบส ารองจ่าย  20 ธ.ค. 2562  88/63  88/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปร่วมแข่งขันศิลปหตัถกรรม
ที่จังหวดัสุโขทยั ระหวา่งวนัที่ 21-23 
ธนัวาคม 2562

7,350.00  จ้าง  นายอดิศร เครืออุ่นเรือน 23-ธ.ค.-62

78  02.09 ส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วชิาการ

 20 ธ.ค. 2562  89/63  89/63  แต่งหน้าท าผมการแสดงงาน
ศิลปหตัถกรรม

4,200.00  จ้าง  นางสาววณิชชา คมข า 23-ธ.ค.-62

79  02.09 ส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วชิาการ

 20 ธ.ค. 2562  90/63  90/63  ซักชุดการแสดงงานศิลปหตัถกรรม 1,400.00  จ้าง  นางทวิาพร กมลมณีวงศ์ 23-ธ.ค.-62



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

123  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 5 ก.พ. 2563  138/63  138/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R931203

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7424097,742
3343

7-ก.พ.-63

124  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 5 ก.พ. 2563  139/63  139/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C768R330565

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7423527 7-ก.พ.-63

125  07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาวทิยาศาสตร์

 5 ก.พ. 2563  140/63  140/63  ปร้ินเอกสารขาว-ด า หมายเลขเคร่ือง
 T1149260993

3,600.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7423400-1 7-ก.พ.-63

126  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  5 ก.พ. 2563  141/63  141/63  ปร้ินเอกสาร ขาว-ด า 183.6  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7422934 7-ก.พ.-63

127  03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนักเรียน  10 ก.พ. 2563  142/63  142/63  เช่าเคร่ืองปร้ินเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939030 12-ก.พ.-63

128  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 7 ก.พ. 2563  146/63  146/63  ถ่ายเอกสารคู่มือดาราศาสตร์
หอ้งเรียนพเิศษ ม.ต้น

5,000.00  จ้าง  ร้าน พ.ีพ.ี เซนเตอร์  042/2065 11-ก.พ.-63

129  02.12 กัลยาณีนิทศัน์ 2562  7 ก.พ. 2563  147/63  147/63  ปา้ยไวนิล ขนาด 450x200 ซม. 800  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/61,63-66 11-ก.พ.-63

130  13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด  5 ก.พ. 2563  148/63  148/63  เหมารถบสัปรับอากาศ 2 ชั้น น า
คณะนักเรียนยุวกาชาด ม. 3 ไปเข้า
ค่าย ณ อุทยานแหง่ชาติแจ้ซ้อน วนัที่ 
6-7 กุมภาพนัธ ์2563

126,000.00  จ้าง  นางสาวมลฤดี เสรีประชารัตน์ 7-ก.พ.-63

131  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  7 ก.พ. 2563  149/63  149/63  ปา้ยไวนิลงานอนามัย ขนาด 
400x180 ซม.

580  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/67 11-ก.พ.-63

132  07.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาวทิยาศาสตร์

 7 ก.พ. 2563  150/63  150/63  ปา้ยไวนิล ขนาด 400x200 ซม. 640  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/68 11-ก.พ.-63

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน กุมภาพันธ์ 2563)



133  13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ  7 ก.พ. 2563  151/63  151/63  ปา้ยไวนิล ขนาด 150x350 ซม. 1,260.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/69 11-ก.พ.-63

134  03.03 ส่งเสริมประชาธปิไตยใน
โรงเรียน

 7 ก.พ. 2563  152/63  152/63  ปา้ยไวนิล ขนาด 100x300 ซม. 240  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/70 11-ก.พ.-63

135  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 7 ก.พ. 2563  153/63  153/63  ตรายางหมึกในตัว 740  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/71 11-ก.พ.-63

136  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  12 ก.พ. 2563  154/63  154/63  ย้ายเบาะรถตู้ส่วนกลาง นข-5293 2,500.00  จ้าง  ร้านเกียรติก้องการช่าง  23/1122 14-ก.พ.-63

137  08.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาคณิตศาสตร์

 14 ก.พ. 2563  155/63  155/63  พพีบีอร์ด วช. 1,000.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/C33 17-ก.พ.-63

138  02.15 หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ม.ปลาย

 14 ก.พ. 2563  156/63  156/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูส ารวจ
เส้นทาง จังหวดัชลบรีุ วนัที่ 14-16 
กุมภาพนัธ ์2563

9,920.00  จ้าง  นายไชยวฒัน์ เชิงปญัญา 17-ก.พ.-63

139  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 14 ก.พ. 2563  157/63  157/63  เปล่ียนประตู ขนาด 0.80x2.00 ม. ไม้
เนื้อแข็ง-ทาสี

8,000.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 17-ก.พ.-63

140  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 14 ก.พ. 2563  158/63  158/63  ก่ออิฐฉาบปนู ขัดมัน 2 ด้าน 11,050.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 17-ก.พ.-63

141  04.17 พฒันางานและกิจกรรม
สมาคมผู้ปกครองและครูล าปาง
กัลยาณี

 11 ก.พ. 2563  159/63  159/63  เหมารถบสัปรับอากาศ 2 ชั้น น า
คณะครูและนักเรียนร่วมการแข่งขันที่
จังหวดัเชียงใหม่ วนัที่ 13 กุมภาพนัธ ์
2563

8,000.00  จ้าง  นางสาวมลฤดี เสรีประชารัตน์ 13-ก.พ.-63

142  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 14 ก.พ. 2563  160/63  160/63  ท าฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 4 มม. 7,140.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 17-ก.พ.-63

143  04.07 โครงการพฒันางาน
โภชนาการและโรงอาหาร

 18 ก.พ. 2563  161/63  161/63  ดูดบอ่ดักไขมัน 1,500.00  จ้าง  นายแก้ว แก้วทพิย์ 20-ก.พ.-63



144  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 14 ก.พ. 2563  162/63  162/63  เปล่ียนล้อประตูบานเล่ือนอลูมิเนียม 
หอ้ง 224

4,800.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 17-ก.พ.-63

145  04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์

 31 ม.ค. 2563  163/63  163/63  ซ่อมแซมแอมปข์ยาย SHINKJWA 1,200.00  จ้าง  บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด  14/0691 4-ก.พ.-63

146  02.20 พฒันาคุณภาพหอ้งสมุด 
ประเทศไทย 4.0

 29 ม.ค. 2563  164/63  164/63  ลงโปรแกรมหนังสือ eBook 10,092.00  จ้าง  บริษทั โอเพน่เซิร์ฟ จ ากัด  NO63010004 31-ม.ค.-63

147  01.16 พฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

 11 ก.พ. 2563  165/63  165/63  ติดต้ังโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสาย 
HDMI

21,000.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กันตินันท ์เน็ท
เวร์ิค (ส านักงานใหญ)่

 IV63-00014 13-ก.พ.-63

148  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  5 ก.พ. 2563  166/63  166/63  กรองโซล่า 330  จ้าง  กลการออโต้คาร์  053/2602 7-ก.พ.-63

149  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 14 ก.พ. 2563  167/63  167/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปเข้าค่ายดาราศาสตร์ 
จังหวดัเชียงราย ระหวา่งวนัที่ 14-15 
กุมภาพนัธ ์2563

5,095.00  จ้าง  นายวรีภทัร พรมใส 17-ก.พ.-63

150  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 14 ก.พ. 2563  168/63  168/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปเข้าค่ายดาราศาสตร์ 
จังหวดัเชียงราย ระหวา่งวนัที่ 14-15 
กุมภาพนัธ ์2563

5,080.00  จ้าง  นายพจน์สุวรรณ ขาวมะลิ 17-ก.พ.-63

151  02.14 พฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน
หอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ ม.ต้น

 14 ก.พ. 2563  169/63  169/63  เหมารถตู้ รับ-ส่ง คณะครูและ
นักเรียนไปเข้าค่ายดาราศาสตร์ 
จังหวดัเชียงราย ระหวา่งวนัที่ 14-15 
กุมภาพนัธ ์2563

5,100.00  จ้าง  นายธนากร หม่องสุภา 17-ก.พ.-63

152  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  21 ก.พ. 2563  170/63  170/63  มือหมุนกระจก 300  จ้าง  กลการออโต้คาร์  053/2611 25-ก.พ.-63

153  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 28 ก.พ. 2563  171/63  171/63  ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 10,800.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 2-มี.ค.-63



154  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 28 ก.พ. 2563  172/63  172/63  ปา้ยประชาสัมพนัธรั์บสมัครเข้าเรียน 3,000.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนสามัญ เลเซอร์
ล าปางอิงค์เจ็ท

 019/0916 2-มี.ค.-63

155  13.02 พฒันาคุณภาพการจัด
กิจกรรมงานแนะแนว

 28 ก.พ. 2563  173/63  173/63  ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Epson L4150 650  จ้าง  ร้าน ทพีซีี คอมพวิเตอร์  17/0807 3-มี.ค.-63

156  04.07 โครงการพฒันางาน
โภชนาการและโรงอาหาร

 28 ก.พ. 2563  174/63  174/63  ซ่อมแซมปร้ินเตอร์ Canon G3000 650  จ้าง  ร้าน ทพีซีี คอมพวิเตอร์  17/0808 3-มี.ค.-63



ที่ โครงการ ว/ด/ป ร. จ. รายการซ้ือ จ านวนเงิน ประเภท ร้าน เลขที่ใบส่งของ ว/ด/ป จ่าย

216  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 6 ก.ค. 2563  240/63  240/63  ปร้ินเอกสารขาวด า 423.45  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7682488 8-ก.ค.-63

217  01.18 พฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

 6 ก.ค. 2563  241/63  241/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R931203

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7684880 8-ก.ค.-63

218  01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ์  6 ก.ค. 2563  242/63  242/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ 
หมายเลขเคร่ือง C767R930238

3,000.00  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7684881 8-ก.ค.-63

219  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 8 ก.ค. 2563  243/63  243/63  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้ หมา
เลขเคร่ือง X687P100358

1,495.33  จ้าง  บริษทั ริโก้ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 38939035 10-ก.ค.-63

220  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 8 ก.ค. 2563  244/63  244/63  ค่าบริการเคร่ืองมัลติดิฟงัก์ชั่น 931  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7692557 10-ก.ค.-63

221  12.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนคอมพวิเตอร์

 8 ก.ค. 2563  245/63  245/63  ปร้ินเอกสารสี 380  จ้าง  บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  7694323 10-ก.ค.-63

222  03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

 10 ก.ค. 2563  246/63  246/63  ปา้ยไวนิล โควคิ ขนาด 200x150 ซม. 480  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/216 14-ก.ค.-63

223  01.09 บริหารจัดการเงินบริหาร
สถานศึกษา

 10 ก.ค. 2563  247/63  247/63  ปา้ยไวนิลจุดคัดกรอง ขนาด 50x80 
ซม.

560  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/217 14-ก.ค.-63

224  13.02 พฒันาคุณภาพการจัด
กิจกรรมงานแนะแนว

 10 ก.ค. 2563  248/63  248/63  ตรายาง ตราโรงเรียน 340  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/219 14-ก.ค.-63

225  04.04 พฒันางานอนามัยโรงเรียน  10 ก.ค. 2563  249/63  249/63  ตรายาง ตราโรงเรียน 340  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/220 14-ก.ค.-63

226  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  21 ก.ค. 2563  250/63  250/63  ติดสต๊ิกเกอร์สะทอ้งแสงติดรถ 6 ล้อ 
40-0233

2,250.00  จ้าง  ร้านอาร์ตเวอร์ค  025/1201 23-ก.ค.-63

รายงานการจัดจ้างตามรหสั โรงเรยีนล าปางกัลยาณ ีประจ าปงีบประมาณ 2563 (เดือน กรกฏาคม 2563)



227  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 22 ก.ค. 2563  251/63  251/63  ติดม่านปรับแสง ราง พร้อมติดต้ัง 
ขนาด 2.50x1.60 เมตร ขนาด 
3.50x1.60 เมตร

18,500.00  จ้าง  ร้านศรีกัญญา  27/11 24-ก.ค.-63

228  04.19 อนุรักษพ์ลังงาน  22 ก.ค. 2563  252/63  252/63  สาย THW 1x6 2,500.00  จ้าง  นายสุเทพ โตบญุ 24-ก.ค.-63

229  01.03 พฒันางานสารบรรณ  22 ก.ค. 2563  253/63  253/63  ตรายางหมึกในตัว (นางสาวดวงเดือน
 จิตอารีย์) รองผู้อ านวยการฯ

300  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/244 24-ก.ค.-63

230  01.11 พฒันางานบคุลากรและ
วางแผนอัตราก าลัง

 22 ก.ค. 2563  254/63  254/63  ตรายางหมึกในตัว (นางสาวดวงเดือน
 จิตอารีย์) รองผู้อ านวยการฯ

300  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/245 24-ก.ค.-63

231  02.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน

 22 ก.ค. 2563  255/63  255/63  ตรายางหมึกในตัว (นายสมชาย ใจ
ไหว) รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ

220  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/246 24-ก.ค.-63

232  04.01 พฒันางานฝ่ายบริหารทั่วไป  22 ก.ค. 2563  256/63  256/63  ตรายางหมึกในตัว (นายทรงพล 
เฟื่องฟ)ู รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

220  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/247 24-ก.ค.-63

233  01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี  22 ก.ค. 2563  257/63  257/63  ตรายางธรรมดา (นางสาวดวงเดือน 
จิตอารีย์) รองผู้อ านวยการ

440  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/248 24-ก.ค.-63

234  13.02 พฒันาคุณภาพการจัด
กิจกรรมงานแนะแนว

 22 ก.ค. 2563  258/63  258/63  ปา้ยอะคิลิคต้ังโต๊ะ 2,000.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/249 24-ก.ค.-63

235  03.05 พฒันางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

 22 ก.ค. 2563  259/63  259/63  สต๊ิกเกอร์ติดกรวย 200  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/250 24-ก.ค.-63

236  05.01 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนสาระวชิาภาษาไทย

 22 ก.ค. 2563  260/63  260/63  สต๊ิกเกอร์ ขนาด 60x150 ซม. 400  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/251 24-ก.ค.-63

237  03.04 พฒันางานธนาคารโรงเรียน  22 ก.ค. 2563  261/63  261/63  สต๊ิกเกอร์ ขนาด 70x180 ซม. พร้อม
ติดต้ัง

1,200.00  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/253 24-ก.ค.-63

238  11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

 22 ก.ค. 2563  262/63  262/63  ปา้ยไวนิลดนตรีพื้นบา้น ขนาด 
150x400 ซม.

960  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/254 24-ก.ค.-63



239  01.06 พฒันางานยานพาหนะ  27 ก.ค. 2563  263/63  263/63  ลูกรอกสายพาน มีขาไมทต้ี์ 400  จ้าง  กลการออโต้คาร์  056/2752 29-ก.ค.-63

240  04.07 โครงการพฒันางาน
โภชนาการและโรงอาหาร

 31 ก.ค. 2563  264/63  264/63  ดูดบอ่ดักไขมัน 1,500.00  จ้าง  นายแก้ว แก้วทพิย์ 4-ส.ค.-63

241  03.07 สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

 22 ก.ค. 2563  266/63  266/63  ปา้ยไวนิล ขนาด 190x300 ซม. 
พร้อมติดต้ัง

900  จ้าง  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วายแอนด์เอ็น
 ซัพพลาย (1998)

 63/255 24-ก.ค.-63

243  04.10 พฒันาอาคารสถานที่ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม

 31 ก.ค. 2563  268/63  268/63  ประตูอลูมิเนียมสีชา ขนาด 
2.00x1.15 ม. หอ้ง 331

6,500.00  จ้าง  นายสุนทร อินทะ 4-ส.ค.-63




