
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 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 เหล็กเส้น ๑๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 

๒ แบนตัด ๕๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 

๓ สีน้้ามันนกเปด็ ๑,๑๕๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 

๔ น้้ามันสน ๑๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 

๕ 
ทินเนอร์ 

๑๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 

๖ 
แม่เหล็กจับฉาก 

๒,๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 

๗ 
น้้ามันสน 

200 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘ ยางนอก ๔๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านก.อะไหล ่ ร้านก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 

๙ ยางใน ๑๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านก.อะไหล ่ ร้านก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๕ 

๑๐ เครื่องสแกน ๑,๙๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน DC-Shop ร้าน DC-Shop ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๕ 

๑๑ ซี ่ ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านก.อะไหล ่ ร้านก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๕ 

๑๒ 
เหล็กงัดยาง 

๒๐๓.๓๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท จี เอช คอมเมอร์เซยีล 
จ้ากัด 

บริษัท จี เอช คอมเมอร์
เซียล จ้ากดั 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๕ 

๑๓ หัวเทียน 
 
 

๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านก.อะไหล ่ ร้านก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๑๔ 
ชุดวัดแรงดันปั๊ม 

๑,๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยทอยส์ พีเพลิ เอเอ หจก. ไทยทอยส์ พีเพลิ เอ
เอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ์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 เวอร์เนียดจิิตอล ๑๕๙ - เฉพาะเจาะจง The Ashira Group The Ashira Group ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๑๖ เชือกปอฟาง ๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๑๗ ถ่าน  ๙๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๑๘ ลูกโป่ง ๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๑๙ 
ปากกา 

๑,๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๒๐ 
สันรูด 

๒๙๗ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๒๑ 
ปากกา 

๑,๓๙๑ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราค
า

กลา
ง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๒ ชุดถ้วยชาเอียงมีหู  จานรอง
วงรี 

๒,๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทอินทราเซรามิค จ้ากัด บริษัทอินทราเซรามิค 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๒๓ สมุด ๒,๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม 

สหกรณ์โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑   กุมภาพันธ ์
๒๕๖๕ 

๒๔ แก๊สหุงต้ม ๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแก๊สสบปราบ ร้านแก๊สสบปราบ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

๒๕ น้้ามันเครื่อง ๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านก.อะไหล ่ ร้านก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๖ 
พีพีบอร์ด 

๓๙๐ - เฉพาะเจาะจง ศูนย์การพิมพ์ ทีแม๊กซ์ ดไีซน์ 
(ล้าปาง) 

ศูนย์การพิมพ์ ทีแม๊กซ์ 
ดีไซน์ (ล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒๗ แฟ้มโชว์ ๔๙๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท บริษัท ออฟฟิศเมท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒๘ ปากกา ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๒๙ พีพีบอร์ด ๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓๐ 
เทปโฟม 

๔๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓๑ 
สติ๊กเกอร์กระดาษ 

๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓๒ 
เทปกาวสองหน้าบาง 

๕๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ 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 

๓๓ เทปกาวสองหน้าบาง ๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓๔ กระดาษสีสองหน้า ๖๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓๕ สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓๖ กระดาษถ่าย A๔ ๓๘๙ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓๗ 
ช้อนสั้น 

๓๐๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากัด
(มหาชน) 

บริษัทสยามแม็คโคร จ้ากัด
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓๘ 
หมึกขวดเตมิ canon 

๑,๒๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ.เค.อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๓๙ 
เต้าหู ้

๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ซีพีบ้านหล่ายฮ่องปุ ๊ ซีพีบ้านหล่ายฮ่องปุ ๊ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ 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 

๔๐ แฟ้มโชว์เอกสาร ๙๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๔๑ ของใช้กิ๊ฟซ้อป ๑,๕๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสตอเบอร์รี่ คลับ ร้านสตอเบอร์รี่ คลับ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๔๒ กระดาษการ์ด ๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรสีิน ร้านศรสีิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๔๓ หมึกเตมิ canon ๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ้านหล่ายคอมพิวเตอร ์ บ้านหล่ายคอมพิวเตอร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๔๔ 
กระติก 

๕๖๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบ
ปราบ 

ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้า
สบปราบ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๔๕ 
เบาะนั่ง 

๑,๕๙๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบ
ปราบ 

ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้า
สบปราบ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๔๖ 
ตัวหนีบ 

๘๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบ
ปราบ 

ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้า
สบปราบ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

 
 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ 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 

๔๗ กระดาษสา ๑๐๙ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรสีิน ร้านศรสีิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๕๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๔๘ กระเบื้องลอนคู ่ ๑๒,๖๗๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด (สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๔๙ ตู้เหล็กกันฝุ่น ๔๙๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด (สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๕๐ ปืนใหญ่ตะแกรงลวด ๒,๑๑๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๕๑ 
เหล็กกล่องด้า 

๔๕๗.๙๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๕๒ 
จานทรายซ้อนหลังอ่อน 

๔๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด (สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๕๓ 
กระเบื้องลอนคู ่

๓๖๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด (สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ 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 

๕๔ กาแล ๓,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิมล เฟอร์นิเจอร ์ ร้านพรพิมล เฟอร์นิเจอร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๕๕ ฉลุไมส้ัก ๓,๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎาเฟอร์นิเจอร ์ ร้านเจษฎาเฟอร์นิเจอร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๕๖ คิริบอร์ดกาว ๓๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๕๗ สกรูเหล็ก ๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๖๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๕๘ 
ปูนเสือ 

๓๘๑ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๕๙ 
โต๊ะพับหน้าขาวปดิโฟเมก้า 

๑๑,๔๖๗ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖๐ 
แปรงทาส ี

๙๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ 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 

๖๑ สีน้้ามันเคลือบเงา ๓๙๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖๒ ต่อตรงเกลียว ๗ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖๓ สีน้้ามันเคลือบเงา ๓๙๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖๔ ทินเนอร์ ๗๒๓ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ้ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖๕ 
บล็อคลอย 

๓๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร ์ ร้านจันทร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๖๖ 
กระดาษการ์ดขาว 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๖๗ 
กระดาษ PHOTO 

๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๘ ไม้อัดท้าการฝีมือ ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๖๙ เชือกฟาง ๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๗๐ สร้อยคอ ๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสริิกาญจน ร้านสริิกาญจน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๗๑ ผลไม้แกะสลัก ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจรญิสโตร ์ ร้านเจรญิสโตร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๗๒ 
จาน ๑๑ นิ้ว 

๑,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมพอตเตอรี ่ บริษัท โฮมพอตเตอรี ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๗๓ 
ขาตั้งจานโชว์ 

๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพร ร้านกนกพร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๗๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๗๔ 
ลวดใหญ ่

๒,๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโลล่้าปาง ร้านโลล่้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๗๕ กรอบรูปขนาด A๔ ๒,๗๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพสีเตช่ันเนอรี ่ ร้านเอสพสีเตช่ันเนอรี ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๗๖ หมึกขวดเตม็ HP GT๕๒  C ๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๗๗ หมึกขวดเตม็ HP GT๕๒  M ๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๗๘ หมึกขวดเตม็ HP GT๕๒  Y ๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๗๙ หมึกขวดเตม็ HP GT๕๒  BK ๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๘๐ 
กระเช้าดอกไม ้

๗,๔๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๘๑ 
น้้าดื่มถัง 

๑,๐๑๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘๒ วัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม
นักศึกษาวิชาการทหาร 

๑,๘๑๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๘๓ ถุงหิ้ว ๕๔๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท โมซิ โมซิ เจแปน 
จ้ากัด 

บริษัท โมซิ โมซิ เจแปน 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๘๔ หมึกเตม็Canon ๑,๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๘๕ กระดาษ A๔ ๘๐ g ๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๘๖ เข็มหมุด ๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๘๗ 
ลวดเบอร์ ๑๔ 

๑๔๙ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๘๘ 
เข็มหมุด 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
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ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘๙ โล่อะคริลิค ขนาด ๕ นิ้ว ๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโลล่้าปาง ร้านโลล่้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๘๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๙๐ น้้าแข็ง ๔๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งสบปราบ ร้านน้้าแข็งสบปราบ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๙๑ ชุดอาหารเครื่องดื่ม ๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้องแดงเบเกอรี ่ ร้านน้องแดงเบเกอรี ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๙๒ กระดาษทิชชู่ ๓๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ร้านเสาร์แก้วเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๙๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๙๓ ถุงขยะ ๔๐๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จ้ากดั 

บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จ้ากดั 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๙๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 


