
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 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 สังกะสีเรียบ ๒,๐๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๖๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒ แท่นตัดเหล็ก ๒,๖๑๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓ กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g ๓,๑๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔ กระดาษวาดเขียน ๒,๔๙๗ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๕ 
พันมอเตอร์ปั๊มน้ า 

๓,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเชิดชัยไดนาโม ร้านเชิดชัยไดนาโม ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๖ 
Toner A๑๕ IR-๓๕๗๐ 

๑๑,๒๓๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย)
จ ากัด(มหาชน) 

บริษัทดิทโต้ (ประเทศ
ไทย)จ ากัด(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๖๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๗ 
กระบี่หวาย 

๕,๔๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิรชัยสปอร์ต ร้านจิรชัยสปอร์ต ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๗๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 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 

๘ ปูนเสือ ๑,๘๑๑ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๗๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๙ ทรายก่อ ๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนทธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนทธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๗๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑๐ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ๒,๒๑๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๗๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑๑ สายไฟ VAF ๑,๘๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑๒ เครื่องปริ้นเตอร์ Canan G 

๒๐๑๐ 

๔,๖๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑๓ เครื่องปริ้นเตอร์ Canon G 

๓๐๑๐ 

๕,๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑๔ 
หมึกขวดเตมิ Canon ๗๙๐ 

๑,๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๕ ก๊อกน้ า ๑,๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑๖ สายยาง ๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑๗ อ่างสแตนเลส ๔,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑๘ กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g ๑,๓๓๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑๙ 
ตู้บานเลื่อนทับ ๔ ฟุต 

๗,๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒๐ 
เลื่อยตดักิ่งไม ้

๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีอารี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ร้าน ซีอารี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๘๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒๑ 
เครื่องวัดอุหภมู ิ

๓,๒๐๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ช.เภสัช  
(ส านักงานใหญ่) 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๒ หมึกขวดเตมิBrother BT
๕๐๐๐ 

๑,๐๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒๓ ชุดตรวจ ATK ๒,๒๗๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  
(ส านักงานใหญ่) 

บริษัท ช.เภสัช  
(ส านักงานใหญ่) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒๔ ปูนเสือ ๖๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒๕ สายVAP ๙๗๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒๖ 
กล่องขาวกันน้ า 

๖๒๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัทเล่าจิ้นกวง จ ากัด บริษัทเล่าจิ้นกวง จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒๗ 
ท่อ PVC 

๑,๑๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๓๙๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒๘ 
ฮารด์ดิสก ์

๑๐,๔๙๑ - เฉพาะเจาะจง บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป 
จ ากัด 

บริษัท นาวา ไอ.ที. 
กรุ๊ป จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๐๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๙ กล้องวงจรปิด ๑๒,๓๐๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป 
จ ากัด 

บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๐๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓๐ หนังสือเรียนวิชาภาษาจีน ๓๗,๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทรักษ์กมน จ ากัด บริษัทรักษ์กมน จ ากัด ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓๑ กระดาษ PHOTOและวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 

๖,๖๖๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓๒ สันรูดพลาสติกและอุปกรณ์
อื่นๆ 

๑,๒๔๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๐๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓๓ 
ปากกาไวท์บอร์ด 

๒,๒๑๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๐๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓๔ 
หมึกขวดเตมิ Canon ๗๙๐ 

๓,๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓๕ 
หางปลาไหลพลาสติก 

๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านหล่อวิเชียร ร้านหล่อวิเชียร ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๐๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 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 ข้อต่อตรงเกลยีวใน ๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๐๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓๗ ท่อ PVC ๗,๕๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓๘ บล็อค ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓๙ ชุดสังฆทาน ๒,๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์พุทธภัณฑ์ ร้านอานนท์พุทธภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๐ 
เข็มหมุด 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์วัสดุ
ก่อสร้าง 

ร้านเจริญทรัพย์วัสดุ
ก่อสร้าง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๑ 
สาย USB 

๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๒ 
โหลฝาม่วง 

๕๔๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ช้อปเพลิน๘๘ หจก.ช้อปเพลิน๘๘ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 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 เอทิลแอลกอฮอล ์ ๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านอินเทรนด์ ร้านอินเทรนด์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๔ กลีเชอรีน ๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ เคมี
อุตสาหกรรม จ ากัด 

บริษัท เวิลด์ เคมี
อุตสาหกรรม จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๕ โหลฝาม่วง ๑,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ช้อปเพลิน๘๘ หจก.ช้อปเพลิน๘๘ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๖ เหล็ก ๕,๕๐๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๑๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๗ 
เหล็กกล่อง 

๒,๑๓๕.๕๑ - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๘ 
เหล็กกล่อง 

๒,๒๔๗.๖๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๔๙ 
แผ่นเพลท 

๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 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 อลูซิงค์สีแดง ๑๕,๕๕๒ - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนียม 
ล าปาง 

หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนียม 
ล าปาง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๕๑ สกรูบอรด์ ๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๕๒ เหล็กกล่อง ๕,๗๒๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๕๓ เหล็กกล่อง ๑,๒๗๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๕๔ 
บิวเรตต์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร ์

๙,๗๖๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัทแกมมาโก้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๕๕ 
ลูกปัดขนาดเล็ก 

๖๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองชัยสวัสดิ์ ร้านเมืองชัยสวัสดิ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๕๖ 
กระจกเงา 

๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนิวเคลียร์ ร้านนิวเคลียร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๖๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 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 ไมคล์อย ๑๕,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๕๘ ผ้าดิบ ๔,๒๗๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๔๒๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 

 


