
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ล าปาง ล าพูน 

 

ล าดับ
ท่ี 

 
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ น้้าด่ืมลัง ๕๙๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมเจ้าพญา ร้านน้้าด่ืมเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒ 
เทปพันก่ิงเพ่ือการเกษตร 

๑๓๐ - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓ 
เคร่ืองวันคุณภาพดิน 

๙๙๐      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๔ 
เข่งฉีดไฮคลาส 

๓๗๕      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๕ 
ล้อเก็บสายไฟ 

๑,๖๙๐      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๖ แผ่นตัดเหล็กไฟเบอร์๑๔
มากีต้า 

๘๙      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๗ แปรงทาสี ๑๕๘      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๘ ทินเนอร์ ๖๗๘ - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๙ 
น้้ามันสน 

๖๒๘      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๐ 
เนชันแนลกัลวาไน 

๕๕๐      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 
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ล าดับ
ท่ี 

 
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลท่ีเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๑ ลวดเช่ือมเหล็กเหนียว ๑๓๕ - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๒ 
แป๊บส่ีเหล่ียม 

๖,๒๘๘ - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๓ 
ไม้อัดยางเบอร์ ๑๐ 

๒,๓๑๐      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๑/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๔ 
ไม้อัดยางเบอร์ ๑๐ 

๗๗๐      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๕ 
กล่องพลาสติกมีล้อ 

๗,๖๘๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๖ แฟ้มผูกเชือก  ๑,๐๘๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๗ ต่อโซ่ ๕๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๘ ท่อย่นน้้าท้ิง ๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๙ 
น๊อต 

๑๘๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๐ 
แผนตัดเหล็ก 

๔๕๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 
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ล าดับ
ท่ี 

 
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลท่ีเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๑ อกาเว่ด่าง ๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าผ้ึงพันธ์ุไม้ ร้านน้้าผ้ึงพันธ์ุไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๒ ต้นไม้สับปะรดสีและครา
ฤาษี 

๑,๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนมนตรี ร้านสวนมนตรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๓ 
พรมทางเข้าไม่พิมพ์ลาย 

๔๗๒      - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด
ล้าปาง (สาขาล้าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด
ล้าปาง (สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๔ สีน้้าปลาฉลาม ภายนอก 
๑๘ ลิตร 

๔,๒๐๐      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๕ 
สีน้้าปลาฉลาม ภายนอก  

๑,๔๒๕      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๖ สีสเปรย์ ขาว ๑๒๖      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๗ สีสเปรย์ สีเขียวอ่อน ๔๒      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๘ สีสเปรย์ สีเหลืองเข้ม ๔๒ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๒๙ 
แปรงลูกกล้ิงทาสี 

๓๐๐      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๐ 
กระดาษกาว 

๑๘๐      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 
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๓๑ น้้ายาเคลือบเงากันซึม ๗๑๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๒ 
แผ่นตัดเหล็ก 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๓ 
สปอร์ดไลท์โซล่าเซลล์ 

๑,๑๐๐      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๔ 
ม้าสนาม 

๑๐,๐๐๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เทียมเมืองเถิน ร้านไม้เทียมเมืองเถิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๕ 
แผงโซล่าเชลล์ 

๒,๔๐๐      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๖ ชักโครก ลายชบาทอง ๑,๙๙๐      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๗ ชักโครก ลายโบต๋ัน ๑,๙๙๐      - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหล่ียงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๘ ต้นไม้ ดอกไม้ ๘,๔๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิก ฟลาวเวอร์ ร้านบ๊ิก ฟลาวเวอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๓/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔ 

๓๙ 
กล่องมีล้อ 

๑,๔๙๕      - เฉพาะเจาะจง บ๊ิกซูเปอร์เซ็นเตอร์ บ๊ิกซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๐ 
ผ้าสีอ่อน 

๕,๒๒๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์  ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ล าปาง ล าพูน 

 

ล าดับ
ท่ี 

 
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลท่ีเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๑ โฟม ๑,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๒ 
เข็มหมุดหัวมุก 

๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๓ 
โอเอซิส 

๓๔๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๔ 
พู่กันแบน 

๕๑๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๕ 
สีโปรเตอร์สะท้อนแสง 

๖๕๐      - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๖ โฟมเกรดบี ๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณศิลป์ ร้านบรรณศิลป์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๑๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๗ ฟอยส์ ๒๗๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทล้าปางเสรีกรุ๊ป จ้ากัด บริษัทล้าปางเสรีกรุ๊ป จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๒๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๘ อุดเกลียวเหล็ก ๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

๔๙ 
ข้อลดตรง 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๐ 
ข้อต่อตรง 

๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ล าปาง ล าพูน 

 

ล าดับ
ท่ี 

 
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลท่ีเลือก 

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๑ ข้องอ ๔๕๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๒ 
เข็มขัดรัดทอ 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๓ 
น้้าด่ืมลัง 

๕๙๕      - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมเจ้าพญา ร้านน้้าด่ืมเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๔ 
เทปพันก่ิงเพ่ือการเกษตร 

๑๓๐      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๕ 
เคร่ืองวัดคุณภาพดิน 

๙๙๐      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๖ เข่งฉีดไฮคลาส ๓๗๕      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๗ ล้อเก็บสายไฟ ๑,๖๙๐      - เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๓๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๘  กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๘ ถ่าน CR ๑๖๒๐ ๑๐๗      - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป 
จ้ากัด 

บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๒๓/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

๕๙ 
ท่อทองแดง 

๑,๓๖๙.๖๐      - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป 
จ้ากัด 

บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  ซ ๔๒๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓  กันยายน ๒๕๖๔ 

 
 

 


