
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกันยายน 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 กรรไกรตดักิ่งไม ้ ๑,๘๖๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒ แก๊ส LPG ๖๗๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓ สายสญัญาณเสียง Aux   
ยาว ๕ เมตร 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔ Tonre laser Canon ๒๖๖ ๓,๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๕ Tonre laser Canon LBP 
๖๐๓๐  ๘๕ A 

๒,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๖ Tonre laser Canon 
 MF๒๖๖ ๐๕๑ 

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

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๗ 
หูฟังพร้อมไมค ์

๑,๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘ สาย HDMI ยาว ๒๐ เมตร ๑,๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคช่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๙ แตงโม แคนตาลูป ๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้องโบว์ผลไม้ ร้านน้องโบว์ผลไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๐ แคนตาลูป ๓๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้องโบว์ผลไม้ ร้านน้องโบว์ผลไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๑ แตงโม ๗๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้องโบว์ผลไม้ ร้านน้องโบว์ผลไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๒ 
แตงโม 

๓๒๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้องโบว์ผลไม้ ร้านน้องโบว์ผลไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๓ 
โอเอซิส 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านมะลิวเจริญพานิช ร้านมะลิวเจริญพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๔ 
มีดแกะสลัก 

๗๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านรัชนกเครื่องครัว ร้านรัชนกเครื่องครัว ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน 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 

๑๕ ผักแกะลลัก ๒๖๗ - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาล าปาง 

บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาล าปาง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๖ ตอกไมไ้ผ ่ ๒,๐๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านไผ่บง ร้านไผ่บง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๗ ขนม ๔๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วพานิช ร้านเสาร์แก้วพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘ หมึกจีน ๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๙ 
ปากกาเคม ึ

๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๐ 
เชือกขาวแดง 

๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๑ 
ดินสอ ๒B 

๑๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 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 พู่กันเบอร์ ๙ ๓๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๓ พู่กันเบอร์ ๘ ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๐๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๔ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด ์ ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๕ กาว ๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๖ 
ปากกาหมึก 

๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๗ 
ของตกแต่ง 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๘ 
ผลไม ้

๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้องโบว์ผลไม้ ร้านน้องโบว์ผลไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ กันยายน 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 มีดปลายแหลม ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓๐ ถาดอลูมิเนยีม ๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓๑ กะละมังอลูมิเนยีม ๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓๒ ถุงมือ ๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓๓ 
ท๊อกซี่ 

๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓๔ 
ผ้าขาวบาง 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓๕ 
เข้าเลม่เอกสาร 

๘๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน comer copy ร้าน comer copy ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๖ ไขควง ๑๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้า
สบปราบ 

ร้านธีรนันท์รุ่งเรืองการค้า
สบปราบ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๗ ชุดผู้หญิงและเครื่องประดบั ๒,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนอาภรณ์ ร้านเฮือนอาภรณ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๘ สีน้ าตลับส ี ๑,๖๐๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๙ แปรงขนทอง ๙๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔๐ 
พู่กันแท๊งค์สีน้ า 

๑๑๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔๑ 
ชุดพู่กัน 

๒๖๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔๒ 
กล่องเครื่องมือ 

๕๙ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๓ คีม ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔๔ เคเบิ้ล ๒๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔๕ คีม ๖ ปากจิ้งจก ๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔๖ แปรงทาสีขนขาว ๒๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔๗ 
ตลับเมตร 

๗๙ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔๘ 
ตะกั่ว 

๓๙ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔๙ 
บลูทูธ 

๓๙ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก หจก.ชาตรี สินค้าราคาถูก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๐ พู่กันกลม ๔,๗๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณศิลป์ ร้านบรรณศิลป์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕๑ Sustain pedal ๘๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕๒ ที่รัดเฟช ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕๓ สายเบส ๙๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕๔ 
ExL๑๒๐ 

๖๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕๕ 
barthwood 

๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕๖ 
ไม้กวาด 

๓๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๗ สายน๊อต ๗๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕๘ Pot pimarZio ๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕๙ กระเป๋ากตี้าร ์ ๒,๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจ มาร์เก๊ต ร้านเจเจ มาร์เก๊ต ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๑๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖๐ กล้องถ่ายรูป ๓๕,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กคาเมร่าคอร์
ปอเรชั่น 

บริษัท บิ๊กคาเมร่าคอร์
ปอเรชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๖๑ 
กระดาษถ่าย A๔ 

๑,๘๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖๒ 
กาวหลอดสติ๊ก 

๙๒๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖๓ 
คีรีบอร์ด 

๑,๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๔ Toner laser HP ๓๕A/๘๕
A 

๑,๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคช่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖๕ คาปา ๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดดิ้วกรุ๊ป 
จ ากัด 

บริษัท ชุมพลเทรดดิ้วกรุ๊ป 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๖๖ โซแน๊ก ๘๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านก.อะไหล่ ร้านก.อะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๖๗ คาปาเตอร ์ ๒๒๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดดิ้วกรุ๊ป 
จ ากัด 

บริษัท ชุมพลเทรดดิ้วกรุ๊ป 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๖๘ 
แก๊ส LPG 

๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.ซี บิสซิเนส กรุ๊ป หจก.ซี.เค.ซี บิสซิเนส กรุ๊ป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖๙ 
น้ ามันดีเชล 

๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗๐ 
หมึก canon ๗๙๐  BK 

๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกันยายน 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 หมึก canon ๗๙๐  C ๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗๒ หมึก canon ๗๙๐  M ๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗๓ หมึก canon ๗๙๐  Y ๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗๔ คลิปหนีบด า ๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗๕ 
ลวดเสียบกระดาษ 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗๖ 
พลาสติกท าปกใส 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗๗ 
ซองเอนกประสงค ์

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกันยายน 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 ซองขาว ๓๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗๙ กระดาษโน๊ตกาว ๒๕๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘๐ แฟ้มโชว์เอกสาร ๒๙๗ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘๑ กระดาษการ์ดขาว ๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘๒ 
กระดาษถ่าย A๔ 

๑,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘๓ 
ซองพลาสติก 

๑,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘๔ 
กระดาษA๔ 

๓๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘๕ กระดาษการ์ดขาว ๖๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘๖ คลิปด า ๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘๗ คลิปบอร์ด ๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘๘ คลิปหนีบ ๙๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ ร้านกีรติภัณฑ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘๙ 
ตุ๊กตา 

๔๓๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์
ปอเรชั่นจ ากัด 

บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล 
คอร์ปอเรชั่นจ ากัด 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๙๐ 
ไส้แฟ้ม 

๒๕๑ - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๓๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๙๑ 

แผงโซล่าเชลล ์

๓๙๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อี
เล็คโทรนิคส์ จ ากัด 

บริษัท อมรศูนย์รวม
อะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๔๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๙๒ ปั๊มน้ า ๔๕๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านไมก้า ล าพูน ร้านไมก้า ล าพูน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๖๔๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


