
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  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 คอนกรีตก าลังอัด ๑๔,๖๔๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สบปราบรุ่งเรือง
คอนกรีต จ ากัด 

บริษัท สบปราบรุ่งเรือง
คอนกรีต จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๒ สกรูปลายสวา่นหัวเวฟอร ์ ๑๑๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓ ทราย ๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔ ปูนตรา TPI ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๕ 
ปูนตราช้าง 

๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖ 
ป้ายตัวอักษรพาสวดู 

๑๓,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ยูดี อุปกรณ์ป้าย ร้าน ยูดี อุปกรณ์ป้าย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๗ 

แก๊สแอลพีจ ี

๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
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งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘ น้ ามันเครื่อง ๑,๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเชอร์วิส ร้านวัฒนาเชอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๙ กรองเครื่อง ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเชอร์วิส ร้านวัฒนาเชอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐ น้ ามันเพาเวอร ์ ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเชอร์วิส ร้านวัฒนาเชอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑ น้ ามันเบรค ๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเชอร์วิส ร้านวัฒนาเชอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๒ 
ต้นดอกเข็มแดง 

๓๑๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนเขลางค์ทองพันธุ์
ไม้ 

ร้านสวนเขลางค์ทองพันธุ์
ไม้ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๓ 
ปูนเสือ 

๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๔ 
สีฝุ่นสีเหลือง 

๘๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
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งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
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ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๕ พลาสติกใส ๑๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๖ หญ้านวลน้อย ๙๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อมหญ้า ร้านอ้อมหญ้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๗ หญ้ามาเลเชีย ๒,๙๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อมหญ้า ร้านอ้อมหญ้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๘ พุดศุภโชค ๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อมหญ้า ร้านอ้อมหญ้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๙ 
พุดศุภโชค 

๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนานาพันธุ์ ร้านนานาพันธุ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๒๐ 
พุดศุภโชค 

๑,๐๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนเขลางค์ทองพันธุ์
ไม้ 

ร้านสวนเขลางค์ทองพันธุ์
ไม้ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๒๑ 
ทรายถม 

๑,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
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งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
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หรือจ้าง 

๒๒ พลาสติกคลุมเห็ด ๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๒๓ ปูนเสือ ๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๒๔ ตลับหมึก Canon #๘๑๐ ๘๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๒๕ ตลับหมึก Canon #๘๑๑ ๑,๐๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๒๖ 
หมึกเตมิ Canon 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๒๗ 
ผงฝุ่นเหลือง 

๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๒๘ 
สีฝุ่นเหลือง 

๑,๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
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หรือจ้าง 

๒๙ ผงฝุ่นสเีหลือง ๓,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓๐ ทรายก่อ ๒,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓๑ กระดาษวาดเขียน ๑๓๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓๒ พู่กันกลม ๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓๓ 
สีน้ า 

๑,๖๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓๔ 
กระดาษวาดเขียน 

๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓๕ 
ปากกาเขียนเหล็ก 

๑๐๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๖ เทป ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓๗ ดินสอ ๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓๘ พีพีบอร์ด ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๓๙ กระดาษการ์ดขาว ๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์  ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔๐ 
ดินสอ 

๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์  ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔๑ 
กาวยางพารา 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์  ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔๒ 
สีโปสเตอร ์

๑.๙๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์  ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๓ บอล์กต่อดินสอ ๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์  ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔๔ พู่กันกลม ๓๖๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านป้าจ าเนียร ร้านป้าจ าเนียร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔๕ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ๕,๐๔๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔๖ น้ าดื่ม ๑,๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๗ 
น้ าดื่ม 

๘๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔๘ 
กรอบไม ้

๑,๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแสงงาม ร้านแสงงาม ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔๙ 
วัสดุอุปกรณ์บ ารุงเครื่องดนตร ี

๓,๘๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๐ วัสดุอุปกรณ์บ ารุงเครื่องดนตร ี ๔,๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๕๑ กระติ๊กน้ า ๓,๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ร้านเจริญภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๕๒ สายโย่งบ่า ๓,๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ร้านเจริญภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๕๓ เข็มขัดสนาม ๓,๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ร้านเจริญภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๕๔ 
กระดาษโน๊ตกาว 

๓๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๕๕ 
กระดาษโน๊ตกาว 

๒๙ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๕๖ 
หมึก Canon ๗๙๐ BK 

๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๗ หมึก Canon ๗๙๐ C ๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๕๘ หมึก Canon ๗๙๐ M ๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๕๙ หมึก Canon ๗๙๐ Y ๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖๐ กาวหลอด ๓๙ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖๑ 
สีไมค้ลอลีน 

๒,๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖๒ 
กระดาษส ี

๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖๓ 
เทปกาว 

๑๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๔ กระดาษPHOTO ๒๙๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖๕ พีพีบอร์ด ๔๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖๖ กระดาษการ์ดลายทอง ๑๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖๗ ดินสอ ๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖๘ 
สมุดวาดเขียน 

๓๕๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๖๙ 
กระดาษถ่ายA๔ 

๒,๐๐๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๗๐ 
ปากกาเคม ี

๗๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๗๑ เชือกฟาง ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๗๒ กระดาษท าปก ๖๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๗๓ เทียนพรรษา ๙,๖๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๗๔ ผ้าอาบน้ าฝน ๓,๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๗๕ 
กระดาษโรเนียว 

๓๑,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๗๖ 
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

๕,๖๙๗ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๕๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๗๗ 
แปรงทาสีขนสาเก 

๖๐๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๗๘ คอนกรีดผลมเสรจ็ ๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๗๙ โคมฟลดัไลท์โซล่าเชลล ์ ๔,๔๙๗ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๘๐ อลูซิงค์แดง ๖,๕๘๘ - เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เค.อลูมิเนียม 
ล าปาง 

หจก. เอ็น.เค.อลูมิเนียม 
ล าปาง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๘๑ คาร์บูเรเตอร ์ ๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๘๒ 
หัวเทียน 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๘๓ 
สาย USB 

๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๘๔ 
สาย HDMI 

๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘๕ หมึกขวดเตมิ Canon ๗๙๐  ๑,๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๘๖ กรอบรูปขนาด A๔ ๒,๑๙๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านดีโชน กรอบรูป ร้านดีโชน กรอบรูป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๘๗ ทรายละเอียด ๑,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๘๘ น้ าดื่ม ๖๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ร้านน้ าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๘๙ 
สาย VAF 

๘๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๙๐ 
กล้องวงจรปิด 

๖,๑๖๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัทนาวา ไอ.ที. กรุ๊ป 
จ ากัด 

บริษัทนาวา ไอ.ที. กรุ๊ป 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๙๑ 
NVR๑๑๐๘HS-Ws๒ 

๒,๖๐๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนิก กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีนิก กรุ๊ป จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๙๒ หนังสือ ๘,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทนานมีบุ๊คส์ จ ากัด บริษัทนานมีบุ๊คส์ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๙๓ เหล็กแผ่นเพลท ๗๓๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๙๔ ใบตัด ๖๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๙๕ ใบเลื่อย ๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๙๖ 
หัวเช่ือม 

๒๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านหล่อวิเชียร ร้านหล่อวิเชียร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๗๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๙๗ 
เหล็กแป๊บ 

๑,๗๒๔๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๙๘ 
เหล็กแป๊บ 

๘,๗๔๓ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๙๙ อลูซิงค์สีน้ าตาล ๑๒,๒๔๓ - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนียม  
ล าปาง 

หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนียม  
ล าปาง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๐ แป๊บแบน ๗,๕๕๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๑ ทรายละเอียด ๑,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๒ น้ ายาท าความสะอาด
เอนกประสงค์ 

๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เค เอส คลีนนิ่ง ร้าน เค เค เอส คลีนนิ่ง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๓ 
ถุงขยะ 

๓,๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๔ 
เครื่องซักผ้า 

๖,๖๙๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี 
จ ากัด 

บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๕ 
พัดลมโคจร 

๔,๐๘๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๐๖ แก๊ส LPG ๘๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.โป่งขามแก๊ส  หจก.โป่งขามแก๊ส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๘๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๗ กรองโซล่า ๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเชอร์วิส ร้านวัฒนาเชอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๘ ปูนซีเมนต ์ ๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแจ้วัสดุก่อสร้าง ร้านแจ้วัสดุก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๙ ปูนเสือ ๒๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแจ้วัสดุก่อสร้าง ร้านแจ้วัสดุก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๐ 
ปืนใหญ่เหล็กแผ่นตดัเจาะร ู

๗๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๑ 
ท่อใยหิน 

๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทองพานิชย์ ร้านทองพานิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๒ 
ฟลุ๊ค ๓ หุน 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๑๓ แผ่นตัด ๗๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๔ แผ่นเพลทเจาะร ู ๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๕ เหล็กกล่อง ๒,๓๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๖ อลูซิงค์เคลือบส ี ๒๖,๐๐๖ - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนียม  
ล าปาง 

หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนียม  
ล าปาง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๙๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๗ 
อลูซิงค์เคลือบส ี

๑,๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนียม  
ล าปาง 

หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนียม  
ล าปาง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๘ 
แป๊บโปร่ง 

๑๔,๗๕๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๐๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 


