
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ล าปาง ล าพูน  

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ 
ค่าน้้าครสิตัส 

๑,๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม 

สหกรณ์โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ เมษายน  ๒๕๖๔ 

๒ 
ปูนเสือ 

--๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๔ 

๓ 
ข้อต่อตรง 

๑๑๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๔ 
ข้อลดตรง 

๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๕ 
สามทางลด ๑X๔ หุน 

๑๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๖ 
ข้อต่อตรง ๔ หุน 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๗ 
ข้องอเกลียวใน ๔ หุน 

๒๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๘ 
ประตูน้้า PVC ๔ หุน 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๙ 
รีโมทแอรร์วมรุ่น 

๒๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์คลูเซอร์วสิ ร้านแอร์คลูเซอร์วสิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๑/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๐ 
หลอดไฟ -๓๖ WPL 

๑,๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ล าปาง ล าพูน 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๑ 
ลูกปลั๊ก PANA 

๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๒ 
สายไฟ ๒X๑.๕ 

๖๓๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๓ 
ใบพัดลม 

๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๔ 
มอเตอรส์าย 

๑,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๕ 
คาปาเตอร ์

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๖ 
หัวเกียร์เครื่องตัดหญ้า 

๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๓/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๗ 
ปูนเสือ 

๕๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวกี่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๘ 
เอ็นวันที 

๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ล าปาง ล าพูน 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๙ Toner laser HP ๘๕A 
BC 

๑,๘๐๐ -- เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒๐ 
ตลับหมึก Canon ๘๑๐ 

๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒๑ 
ตลับหมึก Canon ๘๑๑ 

๘๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒๒ 
หมึกขวดเตมิ Canon 

๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒๓ 
หมึกขวดเตมิCanon ๗๙๐ 

๑,๒๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


