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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 

๑ สีฝุ่นสีเหลือง ๓,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒ ปูนเสือ ๒,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓ ฟองน้้าบาง ๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔ ปูนเสือ ๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๕ 
เหล็ก 

๑,๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๖ 
สกรูบอร์น 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๗ 
สกรูบอร์น 

๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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หรือจ้าง 

๘ ชิลิโคนกาว ๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๙ จมูกบันได ๕๔๐ - เฉพาะเจาะจง แจ้วัสดุก่อสร้าง แจ้วัสดุก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๐ แป๊บโปร่ง ๔x๔ ๒,๕๑๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๑ แป๊บโปร่ง๒x๒ ๗,๒๕๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒ 
แป๊บโปร่ง๑x๑ 

๓,๕๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓ 
ลวดเชื่อม 

๗๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๔ 
แผ่นตัดเหล็ก 

๓๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๕ พุ๊กเหล็ก ๒๙๖.๑๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๖ เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา ๒๕๑.๗๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗ ทินเนอร์ ๗๙๔.๐๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘ สีรองเพื่อนกันสนิม ๑,๒๓๐.๘๗ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๙ 
แผ่นตัดเหล็ก 

๑๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๐ 
กระเบื้องพื้น 

๖๓๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๑ 
กาวยาแนว 

๕๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๑๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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๒๒ อลูซิงค์สีแดงสด ๑๒๙๘๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เค. อลูมิเนียม
ล้าปาง 

หจก.เอ็น เค. อลูมิเนียม
ล้าปาง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๓ FS-TRP ๖๓๖ - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เค. อลูมิเนียม
ล้าปาง 

หจก.เอ็น เค. อลูมิเนียม
ล้าปาง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๔ เหล็กกล่อง ๒๒๐๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๕ เหล็กกล่อง ๑๘๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๖ 
ดินปลูกต้นไม ้

๒๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสูวิ ร้านบุญสูวิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๒๗ 
ดอกล้าโพงเครื่องเสียง 

๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านป้าพร ร้านป้าพร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒๘ 
ปากกา 

๓๓๘ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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๒๙ ที้วางโทรศัพท ์ ๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านStrawberry Club ร้านStrawberry Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๐ แก้วน้้าไอศกรีม ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านStrawberry Club ร้านStrawberry Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๑ ตลับดินสอ ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านStrawberry Club ร้านStrawberry Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๒ สีเมจิก ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านStrawberry Club ร้านStrawberry Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๓ 
สมุดโน้ต 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านStrawberry Club ร้านStrawberry Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๔ 
เสื้อกันฝน 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านStrawberry Club ร้านStrawberry Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๕ 
ไม้บรรทัดเลขาคณิต 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านStrawberry Club ร้านStrawberry Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 ลิควิดแห้ง ๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านStrawberry Club ร้านStrawberry Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๗ ตุ๊กตาปูนปั้น ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านStrawberry Club ร้านStrawberry Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๒๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๘ ปากกา ๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสิน ร้านศรีสิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓๙ ปูนเสือ ๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔๐ 
อิฐมอญขนาดเล็ก 

๕๔๐ - เฉพาะเจาะจง โรงงานอิฐมอญพ่อทิน โรงงานอิฐมอญพ่อทิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔๑ 
คอนกรีตก้าลังอัด 

๑๐,๐๖๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสบปราบรุ่งเรือง
คอนกรีด จ้ากัด 

บริษัทสบปราบรุ่งเรือง
คอนกรีด จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔๒ 
หมึกขวดเตมิ cannon 

๑๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๓ แผ่น DVD ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๔๔ กล่องใส่ CD ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๔๕ ปากกาเขียน CD ๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๔๖ กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g ๖๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๔๗ 
สติ๊กเกอร ์

๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๔๘ 
กระดาษการ์ดลายทอง 

๑๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๔๙ 
กระดาษมท้าปก ๑๘๐ g 

๑๐๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขทีแ่ละวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๐ กระดาษมท้าปก ๑๒๐ g ๕๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๕๑ กระดาษโน๊ตกาวในตัว ๔๒ - เฉพาะเจาะจง รา้นเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๕๒ กระดาษโน๊ตกาวในตัว ๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๕๓ กระดาษ PHOTO ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๕๔ 
พลาสติกท้าปกใส 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๕๕ 
พลาสติกเคลือบบตัร 

๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๕๖ 
เทปกาวสองหน้าบาง ๑๒ มม. 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 เทปกาวสองหน้าบาง ๑๘ มม. ๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๕๘ เครื่องจักรยานยนต ์ ๔,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอัมพร ร้านโชคอัมพร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๕๙ เครื่องออโตเมติคหัวฉดี ๔,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีชัยมอเตอร์ ร้านทวีชัยมอเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๖๐ ชุดสายไฟ ๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีชัยมอเตอร์ ร้านทวีชัยมอเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๖๑ 
ชุดกล่องไฟควบคุม 

๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีชัยมอเตอร์ ร้านทวีชัยมอเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๖๒ 
ถังเบนซิน 

๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีชัยมอเตอร์ ร้านทวีชัยมอเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๓๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๖๓ 
แป๊บโปร่ง 

๙,๘๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๖๔ อลูซิงค์สีแดงสด ๑๑,๗๔๙ - เฉพาะเจาะจง หจก. เอน็. เค.อลูมิเนียม 
ล้าปาง 

หจก. เอ็น. เค.อลูมิเนียม 
ล้าปาง 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๖๕ แผ่นเพลท ๕๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๖๖ ฟลุ๊ค ๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๖๗ น๊อต ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแจ้วัสดุก่อสร้าง ร้านแจ้วัสดุก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  ซ ๕๔๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๖๘ 
สกรูเมทัลชีด 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแม่กัวะพาณิชย์ ร้านแม่กัวะพาณิชย์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๖๙ 
สังกะสีแผ่นเรยีบ ๘ ฟุต 

๒๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านแม่กัวะพาณิชย์ ร้านแม่กัวะพาณิชย์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๗๐ 
ตลับหมึก 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๗๑ หมึกขวดเตมิ Brother D๖๐ 
BK 

๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๗๒ Toner laser HP ๑๒ A BC ๑,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๗๓ กระดาษถ่ายA๔ ๕,๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๗๔ ลวดเสียบกระดาษ ๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๗๕ 
กาวหลอดสติ๊ก 

๒๓๑ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๗๖ 
ซองขาว 

๗๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี รา้นเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๗๗ 
กระดาษการ์ดขาว 

๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๗๘ ซองน้้าตาขยายข้าง ๒๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๗๙ พานทอง ๘๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๘๐ ผ้ารองพาน ๑๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๘๑ กระดาษท้าปก ๔๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๘๒ 
ปากกาเคม ี

๔๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๘๓ 
กรรไกร ๗ นิ้ว 

๖๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงนิ
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๘๔ 
เครื่องคิดเลข  

๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 นาฬิกา ๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๘๖ ปากกา ๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๘๗ ปากกา ๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๘๘ น้้ายาลบค้าผิด ๑๒๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๘๙ 
กระดาษถ่าย A๔ 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๙๐ 
สมุดบญัชีปกสีน้้าเงิน 

๑๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๙๑ 
ลวดเสียบกระดาษ 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๙๒ เครื่องเจาะกระดาษ ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๙๓ กระดาษการ์ดขาว ๑๐๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๙๔ กุญแจทองเหลืองหูยาว ๓๑๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี.  ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๙๕ แฟ้มโชว์เอกสาร ๕๙๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๙๖ 
สติ๊กเกอร์กระดาษ 

๑๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๔๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๙๗ 
กระดาษถ่าย A๔ 

๕๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๕๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๙๘ 
กระดาษท้าปก 

๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๕๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๙๙ กระดาษ PHOTO ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๕๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๐ เทปผ้ากาว ๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๕๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๑ ผ้าปูโตะ๊ ๘๔๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
สบปราบ 

สหกรณ์การเกษตร 
สบปราบ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๑๐๒ แฟ้มใส่เอกสาร ๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 

๑๐๓ 
ปากกา 

๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 

๑๐๔ 
แฟ้มลายการ์ตูน 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 

๑๐๕ 
สีเมจิกขวด 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๐๖ ปกปั๊มทอง ๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 

๑๐๗ แก้วน้้า ๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 

๑๐๘ ขวดน้้า ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 

๑๐๙ กระเป๋าเงิน ๑๘๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 

๑๑๐ 
กระเป๋าหรููดสะพายหลัง 

๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล  
เอเอ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๑  กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 

๑๑๑ 
หลอดไฟนีออน 

๑๒,๗๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๒ 
ข้องอ 

๕,๓๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ร้านซีอาร์ซี ไทวัสดุ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๑๓ คอมพิวเตอร์ยี่ห้อHP ๑๙,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์ 

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
เตอร์ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑๔ แก๊สโซฮอลล ์ ๑๐,๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๖๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ มิถนุายน ๒๕๖๕ 

๑๑๕ แก๊สโซฮอลล ์ ๙,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
สบปราบ จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตร 
สบปราบ จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑๑๖ มีดแกะสลัก ๓,๙๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน Benny Carving 
Knife 

ร้าน Benny Carving 
Knife 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๑๗ 
พัดลมตั้งโต๊ะ 

๗๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๑๘ 
รีเช็ตบอรด์ 

๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๑๙ 
ถ่านอัลคารไ์ลนA์A 

๓,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๒๐ ถ่านอัลคารไ์ลนA์AA ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคช่ัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒๑ สายเสียง ๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒๒ สายเสียง ๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒๓ สายเสียง ๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงนิ
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒๔ 
หัวไมโครโฟน แบบหนีบ 

๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒๕ 
ขาตั้งไมค์แบบสั้น 

๑,๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒๖ 
ขาตั้งไมค์แบบยาว 

๕๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชัน่ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๒๗ สายHDMI ๗๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒๘ สายHDMI ๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒๙ แบตเตอรร์ี่กล้องถ่ายรูป ๑,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค อาร.์แอพพลิเคชั่น ร้านเจ เค อาร.์ แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓๐ แบตเตอรร์ี ่ ๒,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอกแบตเตอรี่ ร้านเอกแบตเตอรี่ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓๑ 
ตรายางวันท่ีหมึกในตัว 

๑๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓๒ 
ลวดเสียบกระดาษ 

๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓๓ 
กระดาษโน๊ตกาวในตัว 

๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๓๔ กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g ๒,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓๕ กระดาษการ์ดขาว ๑๘๐g ๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓๖ กาวลาเท็กซ ์ ๒๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓๗ เทปโฟม ๓๙๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงนิ
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓๘ 
สติ๊กเกอร ์

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓๙ 
กระดาษสี ๒ หน้า 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๐ 
กล่องใส่เอกสาร 

๘๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๔๑ พลาสติกท้าปกใส ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๒ แฟ้มสามห่วง ๕๙๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๓ เทปโฟม ๖๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๔ ปากกาไวท์บอร์ด ๒๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๕ 
ปากกา 

๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๖ 
ปากกาลบค้าผิด 

๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๗ 
สีน้้า๑๒ ส ี

๓๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๔๘ สมุดบญัชีปกสีน้้าเงิน ๓๘๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๙ เครื่องคิดเลข ๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๐ สมุดปกสีน้้าเงิน ๙๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี รา้นเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๑ กระดาษวาดเขียน เรียบ ๘๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๒ 
กระดาษวาดเขียน หยาบ 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๓ 
กระดาษท้าปก 

๒,๐๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๔ 
กระดาษPHOTO ๑๓๐g 

๒๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๕๕ กระดาษPHOTO ๑๘๐g ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๙/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๖ ถ่าน Panasonic ๙V ๕๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๗ แฟ้มโชว์เอกสาร ๒,๐๗๙ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี รา้นเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๗๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๘ กระดาษโรเนียว ๓๒,๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๙ 
แผ่นกระดาษร้อยปอร์น 

๑๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ร้านรุ่งแสงมินิมาร์ท ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๖๐ 
สีไมค้ลอลีน 

๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทอนพาณิชย์ ร้านทอนพาณิชย์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๖๑ 
ดอกไม้จดับอร์ด 

๑๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทอนพาณิชย์ ร้านทอนพาณิชย์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๖๒ ปากกาหมึกซึมสีด้า ๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทอนพาณิชย์ ร้านทอนพาณิชย์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๖๓ สีน้้า ๑๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทอนพาณิชย์ ร้านทอนพาณิชย์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๖๔ กระดาษวาดเขียน ๑๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านภราดร ร้านภราดร ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๖๕ สีชอล์ก ๑๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านภราดร ร้านภราดร ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๖๖ 
กระดาษวาดเขียน 

๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๖๗ 
กระดาษการ์ดขาว 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๔/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๖๘ 
วัสดุอุปกรณ ์

๓,๐๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ หจก.ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๖๙ ตุ๊กตาอาเซยีน ๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน Strawberry Club ร้าน Strawberry Club ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗๐ คาร์บ ู ๑,๗๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗๑ น้้าดื่มถัง ๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเจ้าพระยา ร้านน้้าดื่มเจ้าพระยา ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗๒ น้้าดื่มลัง ๑,๔๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเจ้าพระยา ร้านน้้าดื่มเจ้าพระยา ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๘/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗๓ 
กระดานคา้คม ชุดไม ้

๑,๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๘๙/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗๔ 
โฟมขนาด ๓ นิ้ว 

๒๗๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗๕ 
โฟมขนาด ๑ นิ้ว 

๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๗๖ เทปใยสับปะรด ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗๗ โฟมอัด ๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗๘ กระดาษกาวย่นม้วนใหญ ่ ๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๗๙ กระดาษถ่าย A๓ ๘๐g ๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘๐ 
กระดาษวาดเขียน 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘๑ 
มีดคัตเตอร ์

๑๘๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘๒ 
ใบมีดคัตเตอร์ใหญ ่

๘๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 

๑๘๓ แผ่นยางรองตัด ๑๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ร้านเอ ซี ซี. สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๐/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘๔ โฟม ๒๑๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘๕ กาว ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘๖ น้้ามันเชื้อเพลิง ๑๒,๐๕๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
สบปราบ จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตร 
สบปราบ จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘๗ 
มะพร้าวสับ 

๓๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม้ ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม้ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๘๘ 
ขุยมะพร้าม 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม้ ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม้ ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 


