
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 ใบพัดลมโคจร ฮาตาริ ๑๖ ๕๑๐ - เฉพาะเจาะจง  ร้าน JPN ร้าน JPN ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒ กระดาษอเนกประสงค ์ ๑๓๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓ ยางไล่น้ า ๕๓๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔ กระดาษช าระ ๑๘๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕ 
น้ ายาล้างห้องน้ า 

๗๓๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖ 
น้ ายาดับกลิ่นฆ่าเช้ือ 

๑,๐๔๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗ 
น้ ายาดันฝุ่น 

๑,๑๙๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
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งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘ ม็อบดันฝุ่น ๓๐๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๙ กระดาษสีแข็งหน้าเดยีว ๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๐ โปสเตอร์ภาพ ๓๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๑ สีสเปรย ์ ๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๒ 
เทปโฟม 

๔๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๓ 
ซอล์ลส ี

๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๔ 
เข็มหมุดดหัวมุก 

๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
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งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๕ กากเพชร ๒๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๖ เทปกาวสองหน้า ๑๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๗ สีโปสเตอรส์ะท้อนแสง ๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๘ พูก่ันแบน ๘๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๙ 
พู่กันแบน 

๑๐๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๐ 
พู่กันแบน 

๑๒๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๑ 
พู่กันแบน 

๑๗๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
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งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๒ โฟมขนาด ๑ นิ้ว ๕๕๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๓ ธงชาติกระดาษ ๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๔ หมึกพิมพ์ส าเนา สีด า ๑๕,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๕ กระดาษไข SF ขนาด A๔ ๒๔,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๖ หมึกพิมพ์ส าเนา สีด า ๑๒,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๒๗ กระดาษไข SF ขนาด A๔ ๒๒,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๒๘ หมึกพิมพ์ส าเนา สีด า ๑๓,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย)  
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๒๙ เหล็ก ๓ หุน ๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓๐ ใบตัดปูน ๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓๑ ลวดขาว ๑๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓๒ เชลล์ฟลันทโค้ท ๔๙๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๓๓ 
เหล็กเส้นกลม 

๑๐๖๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๓๔ 
เหล็กเส้นกัลวาไรซ ์

๑๗๙๑ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๓๕ DL ขาล้อคู่  ๔ นิ้ว 
 

๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 เปลืองมะพรา้วสับ ๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าผึ้งพันธุ์ไม้ ร้านน้ าผึ้งพันธุ์ไม้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๓๗ กล้วยไม ้ ๒๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนสุขใจ ล าปาง ร้านสวนสุขใจ ล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๓๘ โอเอซิส ๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจงดีดอกไม ้ ร้านจงดีดอกไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๓๙ พุ่มดอกไม ้ ๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจงดีดอกไม ้ ร้านจงดีดอกไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๔๐ 
เข็มกลัดติดเสื้อ 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจงดีดอกไม ้ ร้านจงดีดอกไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๔๑ 
ดอกไมส้ด 

๑๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจงดีดอกไม ้ ร้านจงดีดอกไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๗/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๔๒ 
ยางมะตอย 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 
ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๓ แก๊ส LPG ๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.ซี. บิสซืเนส 
กรุ๊ป 

หจก.ซี.เค.ซี. บิสซืเนส 
กรุ๊ป 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๔๔ แก๊ส LPG ๙๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๔๕ แก๊ส LPG ๘๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔๖ ลวด ๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔๗ 
น้ ามันเชื้อเพลิง 

๑๓๙๕๔ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔๘ 
ก๊อกอ่างล้างหน้า  

๑๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีกอ่สร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๔๙ 
ฟองน้ าหนา 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 
ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๐ ปูนเสือ ๑๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๕๑ หน้าต่างอลูมเินียม บานเลื่อน 
๔ ช่อง 

๑๑๘๗๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๕๒ สีน้ าภายนอก ๒๔๘๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๗/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๕๓ ไวร์เมช ๓,๕๕๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๕๔ 
แป๊บแบน 

๔๑๑๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๕๕ 
แป๊บโปร่ง 

๓๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๕๖ 
คอนกรีตผสมเสรจ็ 

๒๓๑๘๗.๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสบปราบรุ่งเรืองคอนกรีต
จ ากัด 

ร้านสบปราบรุ่งเรือง
คอนกรีต จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 คอนกรีตผสมเสรจ็ ๑๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนทธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนทธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๕๘ ทรายหยาบ ๖๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนทธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนทธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๕๙ ทรายละเอียด ๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนทธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนทธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๖๐ แป๊บโปร่ง ๑๔๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๖๑ 
กล่องไม้ขีด 

๗๒๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๖๒ 
แป๊บโปร่ง 

๑๒๑๑ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๖๓ 
แป๊บโปร่ง 

๗๓๒๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 
ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๔ แผ่นตัดเหล็ก ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๖๕ ลวดเชื่อม ๗๘๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๖๖ เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา ๑๔๑๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๖๗ แผ่นตัดเหล็ก ๒๔๓ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๖๘ 
อลูซิงค์สีน้ าเงินหนา  

๒๙๓๐๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนยีม ล าปาง หจก.เอ็น.เค.อลูมิเนยีม 
ล าปาง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๖๙ 
เครื่องสแกนเอกสาร 

๑๔๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร ์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๗๐ 
ไมคสตูดโิอ 

๔๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ ไพศาล ล าปาง ร้านเอไอ ไพศาล ล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 กล่องไม้ขีด ๔๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๗๒ น้ ายาเคลือบเงาใสกันซึม ๖๙๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๗๓ สกรูยดึไม ้ ๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๗๔ เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม ๒๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๗๕ 
เหล็กแป๊บแบน 

๘๖๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๗๖ 
เฌอร่าไม้พื้น 

๓๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๖ 
ลงวนัท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๗๗ 
เฌอร่าไม้พื้น 

๒๓๒๓ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 
ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรปุ 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๗๘ แจกันกล้วยไม ้ ๑๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านด้ายใจ ร้านด้ายใจ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๗๙ กล่องนามบัตร ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ จ ากัด 

สหกรณก์ารเกษตรสบ
ปราบ จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๘๐ ฟลุ๊ค ๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๘๑ แผ่นเพลท  ๓๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๘๒ 
ฟลุ๊ค ๓ หุน 

๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๘๓ 
กาพ่นสี 

๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๗/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

๘๔ 
แปรงทาส ี

๔๗๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๘๕ เป็ดหงสเ์คลือบเงา ๓๙๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๘๖ เป็ดหงสเ์คลือบเงา ๗๙๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๘๗ บาร์โก้ทินเนอร ์ ๗๙๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๘๘ สีรองพืน้กันสนิม ๑๖๓๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๘๙ 
สีเคลือบเงาร 

๘๘๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๙๐ 
สีรองกันพ้ืนกันสนิม 

๑๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๙๑ 
ทินเนอร์ 

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

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๙๒ ดอกกุหลาบ ๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจงดี มหาการุณ ร้านจงดี มหาการุณ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๙๓ ช่อดอกไม ้ ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจงดี มหาการุณ ร้านจงดี มหาการุณ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๙๔ ลวดเสียบกระดาษ ๕๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๙๕ ลวดเย็บกระดาษ ๑๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๙๖ 
ป้านช่ือตั้งโต๊ะ 

๔๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๙๗ 
กระดาษถ่าย A๔ ๘๐ g 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๙๘ 
กระดาษการ์ดขาว A๔ ๑๕๐g 

๑๕๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๙๙ แฟ้มขยาย ๒ กระดุม ๕๐๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๐๐ สันรูดพลาสติก ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๐๑ พลาสติกท าปกใส ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๐๒ กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g ๖๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๐๓ 
กระดาษท าปก ๑๘๐g 

๑๐๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๐๔ 
กระดาษการ์ดขาว A๔ ๑๕๐g 

๕๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๐๕ 
กระดาษ PHOTO  

๑๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๑๐๖ สันรูดพลาสติก ๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๐๗ กระดาษการ์ดขาว ๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๐๘ พลาสติกท าปกใส ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๐๙ กระดาษถ่ายA๔ ๑๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๑๐ 
เทปกาวสองหน้า ๑๒ มม. 

๑๕๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๑๑ 
เทปกาวสองหน้า ๑๘ มม. 

๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๑๒ 
เทปผ้ากาว 

๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๑๑๓ กระดาษ PHOTO  ๒๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๑๔ ลวดเสียบกระดาษ ๑๑๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๑๕ กระดาษโน๊ตกาวในตัว ๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๑๖ เทปโฟม ๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๑๗ 
เครื่องเจาะกระดาษกลาง 

๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๑๘ 
แฟ้มสองห่วง ตราช้าง 

๒๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๑๙ 
แฟ้มสัน 

๔๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๑๒๐ คลิปหนีบด า H๑๑๐ ๒๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๒๑ คลิปหนีบด า H๑๐๘ ๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๒๒ สติ๊กเกอร์ PVC  สีใส ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๒๓ ป้ายช่ือตั้งโต๊ะ ๑๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๒๔ 
ปากกาไวท์บอร์ด น้ าเงิน 

๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๗/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๒๕ 
ปากกาไวท์บอร์ด สีด า 

๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๒๖ 
ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง 

๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๑๒๗ กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g ๒๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๒๘ กระดาษชาร์ทสี๑๑๐ แกรม ๗๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๒๙ เทปตีเส้น ๕๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๓๐ เป็กกดหัวส ี ๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๓๑ 
เทปกาวสองหน้าบาง 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๓๒ 
ซองเอนกประสงค์ A๔ 

๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๓๓ 
กล่องใส่เอกสาร 

๕๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๑๓๔ แฟ้มโชว์ ๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๓๕ หมึกขวดเตมิ canon#๗๙๐  ๓,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๓๖ กระดาษถ่าย A๔ ๗๐g ๑,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๓๗ กระดาษการ์ดลายทอง A๔ ๒,๓๘๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๓๘ 
ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน 

๗๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๓๙ 
หมึกขวดเตมิ Canon #๗๙๐ 

๓,๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๔๐ 
ปลั๊กพ่วงยาว ๕  เมตร 

๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๕๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๑๔๑ หมึกขวดเตมิ Canon #๗๙๐ ๓,๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๔๒ Toner laser #๓๕A ๑,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๔๓ หมึกขวดเตมิ Canon #๗๙๐ ๑,๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค.อาร์. แอพพลิเคช่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๔๔ แก๊ส LPG ๘๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ชี.เค.ชี. บิสชิเนส กรุ๊ป หจก.ชี.เค.ชี. บิสชิเนส กรุ๊ป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๕ 
แก๊ส LPG 

๙๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตร
เคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๖ 
แก๊ส LPG 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตร
เคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๔๗ 
แก๊ส LPG 

๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตร
เคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๑๔๘ แก๊ส LPG ๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตร
เคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๗/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๔๙ กระดาษโปสเตอรส์ ี ๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๐ กาวสองหน้าบาง ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๑ ปากกาเคม ี ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๒ 
กระดาษ A๔ 

๓๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๓ 
กระดาษขาวเทาบาง 

๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๔ 
เชือกขาวแดง 

๓๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 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 

๑๕๕ สีเทียน ๑๘๐ 
 

- เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๖ สีชอล์ค ๔๐๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๗ ลูกอม (ถุง) ๘๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๕๘ ไมค์ SV ๑๐๐ ๙๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป 
จ ากัด 

บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๗๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑๕๙ 
ฟองน้ า 

๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป 
จ ากัด 

บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๗๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 


