
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ แผ่นเพลท ๑๐X๑๐ ๑,๐๒๔ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๒ โปร่ง๔X๔ ๓,๑๖๘ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓ กล่องไม้ขีด ๓X๒ ๑๓,๗๗๖ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๔ กล่องไม้ขีด ๓X๑๑ ๓๖,๗๔๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๕ 
กล่องไม้ขีด ๒X๑ 

๖,๑๓๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๖ 
ลวดเชื่อมโกเบ 

๔๓๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๗ 
น้ ามันทินเนอร ์

๔๑๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘ สกรูยึกไมฝ้าปลายสว่าน ๑๖๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๙ ไม้พื้นเฌอร่าลายชัยพฤกษ์ ๗๕,๑๑๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๑๐ ไม้พื้นห้าห่วงลายชัยพฤกษ ์ ๗,๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๑๑ น้ ามันดีเชล ๑๔,๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒ 
บุ้งกี้ 

๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓ 
ลวดขาว ๑๘ 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔ 
ลวดขาว ๒๔ 

๙๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  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 

๑๕ ถุงขยะ ๓,๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๑๖ ท่อ  PVC  ๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๑๗ ข้อต่อตรง  PVC ๓๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๑๘ 
ข้องอ ๙๐ องศา PVC 

๕๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๑๙ 
ข้อต่อตรง PVC 

๒๗ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๒๐ 
สามทางลด ๙๐ องศา PVC 

๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๒๑ 
ข้องอ ๙๐ องศา PVC 

๒๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๒๒ 
ข้อต่อเกลียวนอก PVC 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๒๓ 
แหวนลูกซูบ 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

 
ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๔ ซิน ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๒๕ หัวเทียนเครื่องตดัหญ้า ๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพการช่าง ร้านสมภพการช่าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๒ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๒๖ ผ้าสีครีมและผ้าสีน้ าเงิน ๓,๕๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์ ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๒๗ กล้วยไม้สกลุหวาย ๑,๗๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนสุดใจ ร้านสวนสุดใจ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๒๘ 
กล้วยไม้หวาย 

๒,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย์รัตน์พันธุ์ไม้ ร้านสุรีย์รัตน์พันธุ์ไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๒๙ 
สีรองพื้นเหล็กกันสนิม 

๑,๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๐ 
สีเคลือบกันสนิม 

๑,๔๑๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๑ 
กรรไม้ตัดกิ่งไม ้

๒๒๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๒ 
ตาข่าย 

๘๕๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๓ โซ่เลื่อยบาร์ ๑๑.๕ ๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีพานิช ร้านมนตรีพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๔ ลวดขาว ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๕ แปลงทาส ี ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๖ ปูนช้าง ๘๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๗ 
สีนกเป็ด 

๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๘ 
ปูนช้าง 

๑,๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๙ 
น้ ามันโซ ่

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๐ 
สายยางระดับน้ า 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๔๑ 
ถั่วปูน 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๔๒ 
ฟองน้ า 

๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๔๓ 
ใบตัดเพชร 

๖๖๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๔๔ 
ทีโอเอน้ ายาเคลือบเงาใส 

๒๔๔๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๔๕ แปรงรูปไข ่ ๑๕๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๔๖ เทปกระดาษกาวย่น ๑๙๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๔๗ ผ้าสเีทาและผ้าสีครมี ๖,๐๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์ ร้านโซนี่บาร์ซ่าร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๘ มะพร้าวสับ ๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าผึ้งพันธุ์ไม้ ร้านน้ าผึ้งพันธุ์ไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๔๙ ดอกสว่าน ๔๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๕๐ บล็อกแฉก ๑๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแจ้วัสดุก่อสร้าง ร้านแจ้วัสดุก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๕๑ 
อิฐมอญขนาดใหญ ่

๘๕๕ - เฉพาะเจาะจง โรงงานอิฐมอญ พ่อทัน โรงงานอิฐมอญ พ่อทัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๕๒ 
ท่อ PVC 

๔๕๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๕๓ 
ข้องอ 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๕๔ 
ข้องอเกลียวใน๔หุน 

๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๕๕ 
๓ ทาง ๔หุน 

๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๕๖ 
กิ๊ฟก้ามปู ๔หุน 

๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

 



แแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๗ 
น้ ามันเครื่อง 

๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วิส ร้านวัฒนาเซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๕๘ กรองเครื่อง ๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วิส ร้านวัฒนาเซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๕๙ 
น้ ากลั่น 

๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วิส ร้านวัฒนาเซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๖๐ 
น้ ามันเพาเวอร ์

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วิส ร้านวัฒนาเซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๖๑ 
น้ ามันเครื่อง 

๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วิส ร้านวัฒนาเซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๖๒ กรองเครื่อง ๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วิส ร้านวัฒนาเซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๖๓ 
น้ ากลั่น 

๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วิส ร้านวัฒนาเซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๖๔ 
น้ าดื่มลัง 

๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

๖๕ 
โฟเมกาขาว 

๘๑๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท นนท์วัสดุ พลัส 
จ ากัด 

บริษัท นนท์วัสดุ พลัส 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๖ 
กาวยาง 

๔๐๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท นนท์วัสดุ พลัส 
จ ากัด 

บริษัท นนท์วัสดุ พลัส 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๖๗ ประตูน้ า ๗๒๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๖๘ 
กล่องไม้ขีด 

๓,๓๗๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๖๙ 
โปร่ง 

๑,๕๕๓ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๗๐ 
กล่องไม้ขีด 

๑๐,๖๘๘ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะ
เฮง 

หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๗๑ 
กัลมาไนท์ 

๑,๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๗๒ 
สายเอ็นวันที 

๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๗๓ 
ไม้อัดยาง ๓ มิล 

๖๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

 

 
ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๗๔ 
ลวดเชื่อม 

๔๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๗๕ 
กาวลาเท็ก๓๒ ออนซ ์

๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๗๖ 
สายเอ็นวันที 

๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๗๗ 
แก๊ส LPG 

๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก. โป่งข่ามแก๊ส 
ส านักงานใหญ่ 

หจก. โป่งข่ามแก๊ส 
ส านักงานใหญ่ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

 


