
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑ กระดาษถ่าย A๔ ๑,๘๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๒ พลาสติกท าปก ๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๓ กระดาษการ์ดขาว ๔๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๔ ซองเอนกประสงค ์ ๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๕ 

ตลับชาดตรามา้ สีแดง 
๕๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๖ 
ตลับชาดตรามา้ สีน้ าเงิน 

๕๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๗ 
กาวหลอดสติ๊ก 

๔๓๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๘ ลวดเย็บกระดาษ ๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๙ แฟ้มสัน ๔๗๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๐ ดินสอมาสเตอร์อารต์ ๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๑ กระดาษโน๊ตกาวในตัวนีออน ๘๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๒ 

ปากกาเจล 
๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓ 
ปากกา 

๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔ 
สติ๊กเกอร์กระดาษ 

๒๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๕ กระดาษ PHOTO  ๒๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๖ ทะเบียนนักเรียนปกแข็ง ๒,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๗ กระดาษถ่าย A๔ ๗๐g ๑,๔๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๘ กระดาษ PHOTO ๑๘๐ A๔ ๕๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๙ 

กระดาษ PHOTO ๑๕๐ A๔ 
๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๒๐ 
เทปผ้ากาว ๑ นิ้ว 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๒๑ 
เทปผ้ากาว ๑.๕ นิ้ว 

๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 
 

 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๒๒ เทปผ้ากาว ๒ นิ้ว ๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๒๓ สมุดบญัชีปกสีน้ าเงิน ๑๔๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๒๔ สติ๊กเกอร ์A๔  PVC ใส ๓๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๒๕ กระดาษโน๊ตกาวในตัว ๑๒๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๒๖ 

แฟ้มห่วง 
๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๒๗ 
เทปโฟม 

๓๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๒๘ 
ซองเอนกประสงค์ A๔ 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๒๙ กล่องใส่เอกสาร ๒,๒๐๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๓๐ ลวดยิง ๙๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๓๑ สีไมย้าว ๑๒ สีมาสเตอร์อารต์ ๑๔๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๓๒ Toner laser canon ๐๕๑ ๒,๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๕/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๓๓ 

Toner laser canon  BK 
๓,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๕/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๓๔ 
Toner laser canon  C 

๒,๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๓๕ 
Toner laser canon  M 

๒,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๕/๒๕๖๕ 
ลงวนัท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 
 
 

 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๓๖ Toner laser canon  Y ๒,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๕/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๓๗ Toner laser canon ๐๕๑ ๒,๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๖/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๓๘ Toner laser canon ๐๕๑ 

BC 
๑,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๖/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๓๙ Toner laser canon LBP 

๖๐๓๐ (๓๕A) BC 
๑,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๖/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๔๐ 

ตลับหมึก canon #๔๗ 
๓๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๖/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๔๑ 
ตลับหมึก canon #๕๗ 

๕๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.  อาร์ แอพพลเิคชั่น ร้านเจ เค.  อาร์ 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๔๒ 
คีมหนีบสายดิน  

๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 
 
 

 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๔๓ แผ่นตัด ๑๔ มากีต้า ๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๗/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๔๔ หัวเทียน ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๘/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๔๕ ซัลคู ่ ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๘/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๔๖ ไม้คิ้ว ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนานาเคหะภณัฑ ์ ร้านนานาเคหะภณัฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๘๙/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๔๗ 

มะพร้าวสับ 
๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าผึ้งพันธุ์ไม ้ ร้านน้ าผึ้งพันธุ์ไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๙๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๔๘ 
ร่มสนามตัวแอล 

๓,๙๔๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๔๙ 
แปรงทาสีน้ ามันขนสัตว์ด้ามไม ้

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๕๐ หมันโป๊ว ๑๑๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 

(สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕๑ น้ ายาเคลือบเงาใสกันซึม ๒,๐๙๑ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕๒ คิ้ว (ไม้สัก) ๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎาเฟอร์นิเจอร ์ ร้านเจษฎาเฟอร์นิเจอร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕๓ ตะกร้าสาน ๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสมนามจักสาน ร้านสมนามจักสาน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕๔ 
ปั๊มน้ าส าหรับตู้ปลา 

๑,๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕๕ 
ผ้าส ี

๓,๑๗๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านโซนี่บาร์ซ่าร ์ ร้านโซนี่บาร์ซ่าร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕๖ 
ของรางวัล 

๔,๖๗๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไททอยส์ พีเพิล เอเอ หจก.ไททอยส์ พีเพิล เอเอ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕๗ วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ๒,๕๔๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไททอยส์ พีเพิล เอเอ หจก.ไททอยส์ พีเพิล เอเอ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕๘ แก๊สแอลพีเจ ๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส ์

บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส ์

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๙๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๕๙ กระดานวาดเขียน ๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๖๐ ปากกาสีน้ าเงิน ๖๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๖๑ สีโปสเตอร ์ ๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๖๒ กาวลาเท็กซ ์ ๒๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๖๓ 

กระดาษห่อของขวัญ 
๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๖๔ 
กระดาษถ่ายA๔ ๗๐g 

๑๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๖๕ 
แฟ้มสัน 

๕๕๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๖๖ กระดาษการ์ดขาว ๑๕๐g ๒๑๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๖๗ แฟ้มผูกเชือก ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๖๘ เป็กดอกจันทร ์ ๕๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๖๙ กาวลาเท็กซ ์ ๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๗๐ 

ลวดเย็บกระดาษ 
๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๑/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๗๑ 
มีดคัตเตอร ์

๓๗ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๗๒ 
ซองอเนกประสงค ์

๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๗๓ แฟ้มผูกเชือก ๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๒/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๗๔ เป็กดอกจันทร ์ ๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๒/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๗๕ คอมแพคนอก ถังใหญ่ ๒๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๓/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๒๖พฤศจิกายน  
๒๕๖๔ 

๗๖ คอมแพคนอก ถังกลาง ๙๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖พฤศจิกายน  
๒๕๖๔ 

๗๗ 
แม่สีคอมแพค 

๙๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖พฤศจิกายน  
๒๕๖๔ 

๗๘ 
แปรงทาส ี

๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๖พฤศจิกายน  
๒๕๖๔ 

๗๙ 
ดินสอ 

๔๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๘๐ ปากกาไวท์บอร์ด ๒๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๘๑ น้ ายาลบค าผิด ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๘๒ ปากกาสีน้ าเงิน ๑๑๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๘๓ ปากกาสีแดง ๑๑๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๘๔ 

กาวลาเท็กซ ์
๑๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๘๕ 
คลิปหนีบสีด า 

๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๘๖ 
กาวหลอด 

๒๙๗ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๘๗ กระดาษ PHOTO  ๓๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๘๘ เทปผ้ากาว  ๑.๕ นิ้ว ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๘๙ สันรูดพลาสติก A๔  ๗ มิล ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๙๐ สันรูดพลาสติก A๔  ๕ มิล ๑๐๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๙๑ 

สมุดบญัชีปกน้ าเงิน  
๑๔๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๙๒ 
กระดาษกาวย่นสี ๑ นิ้ว 

๒๖๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๙๓ 
เชือกขาวแดงม้วนใหญ่ 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๙๔ ซื้อยาและเวชภัณฑ ์ ๒๕๙๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช จ ากัด บริษัท ช.เภสัช จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๐๘/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๙๕ แอมป์พร้อมไมโครโฟนห้อง

ประชุม 
๔๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๙๖ ตัวแปลงสณัญาณ OK LINK  ๒๙๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากดั 
บริษัท อมรศูนย์รวม
อะไหล่อเิล็กทรอนิกส์ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๙๗ หมึกขวดเตมิ Brother BK ๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๙๘ 
หมึกขวดเตมิ Brother C 

๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๙๙ 
หมึกขวดเตมิ Brother  M 

๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๐๐ 
หมึกขวดเตมิ Brother Y 

๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๐๑ หมึกขวดเตมิ CANON  ๑๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๕/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๐๒ ตลับหมึก CANON ๘๑๑ ๑๐๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๗/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๐๓ หมึกเตมิ CANON ๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๗/๒๕๖๕ 

ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๐๔ Toner laser HP ๑๒A BC ๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๙/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๐๕ หมึกขวดเตมิ Brother D๖๐ 

BK 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๐๖ หมึกขวดเตมิ Brother  BT
๕๐๐๐ C 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๐๗ หมึกขวดเตมิ Brother  BT
๕๐๐๐ M 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๐๘ หมึกขวดเตมิ Brother  BT

๕๐๐๐ Y 
๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๙/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๐๙ สาย HDMI ยาว๑๐ M ๗๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๑๐ สายต่อยาว USB ๓ M ๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์.

แอพพลิเคชั่น 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๑๑ ใบตัดเพชร ๓๓๓ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๑๒ 
แผ่นตัดเหล็ก 

๒๖๗ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๑๓ 
ใบตัดบาง 

๙๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๑๔ 
กุญแจสายย ู

๖๒๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๑๕ ลวดเชื่อมเหล็ก ๕๖๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๑๖ ไม้พื้นเฌอร่าลายชัยพฤกษ์ ๑,๐๓๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๑๗ ไม้พื้นเฌอร่าลายชัยพฤกษ์ ๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๑๘ สปริงเกอร์บิ๊กซีก้านยาวสาม 
PVC 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๑๙ 
สปริงเกอร์ใบทูเวย์ เกลียว 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒๐ 
น้ ายาเคลือบเงา 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒๑ 
แผ่นตัดเหล็ก 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๒๒ ลวดเชื่อม ๒๘๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

จ ากัด (สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒๓ แผ่นตัดเหล็ก ๔ นิ้ว ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒๔ มิเตอรไ์ฟ ๖๓๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒๕ ก๊อกบอล ๑๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒๖ 
ก๊อกบอล 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒๗ 
ทินเนอร์ 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๒๘ 
คอนกรีดผสมเสรจ็ 

๘,๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์  ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๒๙ แป๊บแบน พ่นแดง ๕,๘๘๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 

(สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓๐ แป๊บโปร่ง พ่นเขียว ๙๕๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓๑ คอนกรีดผสมเสรจ็ ๑๗,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์  ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓๒ ทรายก่อ ๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์  ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓๓ 
แปรงทาสี ๓ ด ี

๑๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓๔ 
แปรงทาสี ๒ สี  

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวกี่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓๕ 
เนื้อกระจกมองข้าง  

๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านยนต์ศลิป ์ ร้านยนต์ศลิป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๓๖ ร่มผ้าและร่มไมไ้ผ ่ ๒,๓๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านคุณเล็ก ร้านคุณเล็ก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๙/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๓๗ ไม้พื้นเฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ ๖,๒๑๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 

(สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓๘ สกรูยิงไม้พื้นคอนวูด ๒๔๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๓๙ สีน้ าอะคลีลิคด้านภายนอก ๙๒๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔๐ 
แม่สีเบเยอร์คลัเลอร์ ดไีซน ์

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔๑ 
มู่ลี่ไวนลิ  

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔๒ 
สีน้ ามันเคลือบเงา 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๔๓ สีน้ ามันเคลือบเงา ๓๗๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 

(สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔๔ ข้อต่อตรงเกลยีวนอก ๔๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔๕ แป๊บแบนพ่นแดง ๙๐๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔๖ พัดลมระบายอากาศติดผนัง ๑,๙๓๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔๗ 
ดอกคว้านรูไม ้

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔๘ 
ท่อ PE 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๔๙ 
สีน้ ามันเคลือบเงา 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๕๐ สามทาง PE สวมล็อคเกลยีว

นอก 
๔๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 

(สาขาล าปาง) 
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๕๑ มินิสปริงเกอร์ใบ F เสียบท่อ ๓๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๕๓ เฟิร์นข้าหลวง ๑,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธุ์ไม ้ ร้านรัตนาพันธุ์ไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๕๔ 
สังกะสีเรียบ 

๒๔๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๕๕ 
ดอกไขควงแซก 

๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๕๖ 
ปูนเสือ 

๖๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๓๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑๕๗ กรอบรูป A๓ ขาว ๑๒ ด า ๑๒ ๓,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๔๕/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๕๘ น้ าหมึก Brother BT๕๐๐๐ ๙๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหลา่ยคอมพิวเตอร ์ ร้านบ้านหลา่ย

คอมพิวเตอร ์
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๑๓/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
๑๕๙ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ

ทดลองวิชาวิทยาศาสตร์  
๕๘๑.๗๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) 
บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๔๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๖๐ ไข่ ๒ แผง ๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านขาวหมสูด ร้านขาวหมสูด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๔๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๖๑ วัสดุอุปกรณ์  
จัดงานวันคริสมาส 

๔,๕๔๕ - เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยทอยส์ พีเพลิ  
เอเอ 

หจก. ไทยทอยส์ พีเพลิ  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๔๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๖๒ วัสดุอุปกรณ์  
จัดงานวันคริสมาส 

๑,๓๑๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๑๖๓ 
ส าลีก้อน 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้าสบ
ปราบ 

ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้า
สบปราบ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 


