
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ วัสดุอุปกรณ ์ ๒,๒๖๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนิก กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีนิก กรุ๊ป จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๒๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

๒ น้ าดื่ม ๑,๙๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มเจ้าพระยา ร้านน้ าดื่มเจ้าพระยา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๔๗/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

๓ Toner  laser HP #๘๕A BC ๑,๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคช่ัน ร้านเจ เค. อาร์. แอพพลิเคช่ัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๔๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

๔ กล่องโฟม ๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๕ 
ปุ๋ย 

๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๖ 
ถาดเพาะ 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๗ 
ถ้วยปลูก 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
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ล าดับ
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งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
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ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ ซีริ่ง ๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๒ ฟองน้ าเพาะ ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๓ ถุงด า ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบญุสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๔ ฟาง ๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๕ 
ถ้วยตวง 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุวิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๖ 
เมลด็พันธ์ุ 

๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

๗ 
เครื่องวัดค่าปุ๋ย 

๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสุว ิ ร้านบุญสุว ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี ซ ๑๔๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
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วงเงิน 
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ราคา
กลาง 
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และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
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หรือจ้าง 

8 กล่องรับสญัญาณกล้องวงจรปิด ๒,๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิ้งค์ลายน์ จ ากดั บริษัท ลิ้งค์ลายน์ จ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

9 ขนม ๑,๑๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านอารีย ์ ร้านอารีย ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

10 คอมแพค ๑๐๐๐ ๑,๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

11 ลูกกลิ้ง ๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

12 
แปรง 

๓๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

13 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

๑๐,๖๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์การเกษตร 
สบปราบ จ ากดั 

ร้านสหกรณ์การเกษตร 
สบปราบ จ ากดั 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

14 
อุปกรณ์เครื่องเขียน 

๒,๖๕๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
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15 แก๊ส LPG ๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก. ซี.เค.ซี. บสิซิเนส กรุ๊ป หจก. ซี.เค.ซี. บสิซิเนส 
กรุ๊ป 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  
๒๕๖๕ 

16 แก๊ส LPG ๗๗๕.๗๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแกส๊ แอนด์ ปิโตร
เคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทสยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๗/๒๕๖๖ 
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

17 สายคล้องแซก ๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสกลุไทย ร้านสกลุไทย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

18 เครื่องคอมพิวเตอร ์ ๓๘,๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ชิสเตม็ 
จ ากัด 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ชิสเตม็ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

19 
สายเอ็น เบอร์ ๘๐ 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ธนเดช ๘๘๘ วสัดุ
ก่อสร้าง(ส านักงานใหญ่) 

หจก.ธนเดช ๘๘๘ วสัดุ
ก่อสร้าง(ส านักงานใหญ่) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๕๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

20 
ไม้อัดยาง 

๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง หจก. สนั่นสบปราบ
ก่อสร้าง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

21 
สีสเปรย์ สเีหลือง 

๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง หจก. สนั่นสบปราบ
ก่อสร้าง 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
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22 สีสเปรย์ สแีดง ๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

23 แปรงทาสี ½ บาง ๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

24 แปรงทาสี ๓ บาง ๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

25 สีสเปรย์ สเีทา ๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง หจก. สนั่นสบปราบก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

26 เชือกสีขาว ๙ มัดและเหล็กเส้น
กลม 

๗๙๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ธนเดช ๘๘๘ วสัดุ
ก่อสร้าง(ส านักงานใหญ่) 

หจก.ธนเดช ๘๘๘ วสัดุ
ก่อสร้าง(ส านักงานใหญ่) 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

27 
สีสเปรย์คอมแพค 

๕๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

28 
สีนกเป็ด 

๑๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

29 น้ าดื่ม ๓,๒๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมงามน้ าแข็ง ร้านเสริมงามน้ าแข็ง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

30 ลวด ๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพร ร้านกนกพร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

31 จานกระดาษ ๓๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพร ร้านกนกพร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

32 ด้ายและเข็ม ๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกนกพร ร้านกนกพร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

33 
กระดาษเกยีรตบิัตร 

๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

34 
ขนม 

๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแสงมินมิาร์ท  
(ส านักงานใหญ่) 

ร้านรุ่งแสงมินมิาร์ท  
(ส านักงานใหญ่) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

35 
น้ าอัดลม 

๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเบทาโกร  บ้านหล่าย ร้านเบทาโกร  บ้านหล่าย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๗/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

36 แป้งมัน ๑๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเบทาโกร  บ้านหล่าย ร้านเบทาโกร   
บ้านหล่าย 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๗/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

37 วัสดุอุปกรณ ์ ๒,๗๓๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

38 น้ ามันมวย ๓๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

39 เทปล็อค ขนาด ๑ นิ้ว ๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

40 
สเปรย์เย็น 

๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกรีตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๖๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

41 
ขนม 

๑,๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ เบเกอรี ่ ร้านแอร์ เบเกอรี ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๐/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

42 วัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม ๑๙ 
รายการ 

๕,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

43 สันรูด ๕ mm. ๑๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๒/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

44 กรรไกร ๙๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๓/๒๕๖๖ 
ลงวนัท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

45 คัตเตอร ์ ๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

46 กระดาษสีขาว ๑๒๐ แกรม ๗๙ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

47 
ไม้ดอกไม้ประดับ 

๓,๒๕๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนเขลางค์พันธุ์ไม ้ ร้านสวนเขลางค์พันธุ์ไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๔/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

48 
ดอกเทียน 

๒,๗๕๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง ร้านรุ่งเรือง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๕/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

49 
ต้นเข็มแดง 

๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนเขลางค์พันธุ์ไม ้ ร้านสวนเขลางค์พันธุ์ไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๖/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

50 ต้นกล้าผักเชียงดา ๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางยุพิน ตะละ นางยุพิน ตะละ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๗๘/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

51 น้ าดื่ม ๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลนิตย์ กาดีวงศ ์ นางสาวกุลนิตย์ กาดีวงศ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๕๙/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 


