
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  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 แก๊ส LPG ๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.โป่งข่ามแก๊ส  
ส านักงานใหญ ่

หจก.โป่งข่ามแก๊ส  
ส านักงานใหญ ่

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒ โอริง ๒x๑๐ ๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดเีซล ส านักงานใหญ ่ ร้านโยธินดเีซล ส านักงาน
ใหญ่ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๓ โอริง ๒x๓๐ ๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดเีซล ส านักงานใหญ ่ ร้านโยธินดเีซล ส านักงาน
ใหญ่ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๔ โอริง ๓x๗๑ ๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดเีซล ส านักงานใหญ ่ ร้านโยธินดเีซล ส านักงาน
ใหญ่ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๕ 
ปลอกรัด ๑๐-๑๖ 

๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดเีซล ส านักงานใหญ ่ ร้านโยธินดเีซล ส านักงาน
ใหญ่ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๖ 
กรองโซล่า 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดเีซล ส านักงานใหญ ่ ร้านโยธินดเีซล ส านักงาน
ใหญ่ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๗ 
ท่อน้ ามันบน 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดเีซล ส านักงานใหญ ่ ร้านโยธินดเีซล ส านักงาน
ใหญ่ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๘ ท่อน้ ามัน ๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดเีซล ส านักงานใหญ ่ ร้านโยธินดเีซล ส านักงาน
ใหญ่ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๙ อิฐมอญขนาดใหญ ่ ๒,๘๕๐ - เฉพาะเจาะจง โรงงานอิฐมอญ พ่อทัน โรงงานอิฐมอญ พ่อทัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๑๐ ฉากเหล็ก ๓๗ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๑๑ ลูกดิ่ง ๗๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๑๒ 
ดอกไขควง 

๙๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๑๓ 
เป็ดหงสส์ีเคลือบกันสนิม 

๑,๑๓๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๑๔ 
ฉากวัดช่างไม ้

๖๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๑๕ ดอกไขควงทอง ๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๑๖ ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว ๒๘๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๑๗ ไม้พื้นเฌอร่าลายชัยพฤกษ์ขอบ
ตรง 

๑๒,๙๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๑๘ 
ก้อนอิฐประสานแบบโค้ง 

๑,๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจรญิ นานาภณัฑ ์ ร้านเจรญิ นานาภณัฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๑๙ ไม้พื้นเฌอร่าลายชัยพฤกษ์ขอบ
ตรง 

๗,๒๕๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒๐ ไม้พื้นเฌอร่าลายชัยพฤกษ์ขอบ
ตรง 

๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒๑ 
โฟเมก้า 

๕๔๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท นนท์วัสดุ พลัสจ ากัด บริษัท นนท์วัสดุ พลัสจ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒๒ 
ปืนใหญ่ตะแกรงลวดอาร์ค 

๔,๖๒๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒๓ 
น้ ามันเชื้อเพลิง 

๗,๐๐๑.๖๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

 
ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัด

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๒๔ TonerA๖๕IR๓๕๗๐/

๔๕๗๐ 
๘,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้(ประเทศไทย)

จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ดิทโต้(ประเทศไทย)
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒๕ ร่มสนาม ๒,๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒๖ โคมสปอร์ตไลท์โซล่าร์เชลล ์ ๑,๙๙๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒๗ ไม้กวาดแข็ง ๑,๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสมนามจักสาน ร้านสมนามจักสาน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒๘ 
ไม้กวาดอ่อน 

๑,๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสมนามจักสาน ร้านสมนามจักสาน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๒๙ 
กาวยางดากร้า 

๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๓๐ 
แผ่นตัด ๔ SP 

๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๓๑ 
น๊อต ๒ หุน 

๖๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๓๒ 
น้ าดื่มลัง 

๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๓ น้ าดื่มลัง ๗๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๓๔ น้ าดื่มลัง ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๕ น้ าดื่มลัง ๗๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

๓๖ กล้วยไม้หวาย ๑,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสรุีย์รตันพันธ์ุไม ้ ร้านสรุีย์รตันพันธ์ุไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๓๗ 
ไม้ขนไกด่้ามยาว 

๓๘๗ - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาล าปาง) 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๓๘ 
ธูป 

๕๙ - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาล าปาง) 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๓๙ 
เทียน 

๑๓๐ - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาล าปาง) 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๐ 
กล่อง 

๑,๔๙๕ - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาล าปาง) 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔๑ 
รถเข็นตะแกรงรอบ 

๒,๕๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔๒ 
ล้อร่องเพลาเหล็กเหนียว 

๑๙๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔๓ 
สีเคลือบกันสนิมเป็ดหงษ ์

๕๑๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔๔ 
กล่องไม้ขีด 

๗,๔๕๒ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔๕ ไม้พื้นเฌอร่าขอบวี  ๒,๘๙๖ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔๖ ไม้พื้นเฌอร่าขอบว ี ๑,๐๗๒ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔๗ ลวดเชื่อมโกเบ ๒๗๖ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๘ โปร่ง ๑,๕๙๒ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

๔๙ สกรูสวา่น ๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

๕๐ รองเท้าแตะ  ๑,๑๕๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านฮะเฮง ร้านฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

 


