
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อ หรือ

จัดหาพัสดุ 

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก 

1/2565 วัสดุส ำนักงำน  1,698.00 1,698.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ประนอมกำรค้ำ เชียงใหม่ 1,698.00 รำคำต  ำสุด 
2/2565 หมึกเครื องถ่ำยเอกสำร 13,000.00 13,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.เค.โอ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 13,000.00 รำคำต  ำสุด 
3/2565 วัสดุหมึกเครื องถ่ำยเอกสำร Canon 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กเพรส โอ.เอ.เซ็นเตอร์ 7,000.00 รำคำต  ำสุด 
4/2565 หมึกพิมพ์ประจ ำห้องส ำนักงำน 18,800.00 18,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 18,800.00 รำคำต  ำสุด 
5/2565 หมึกเครื องถ่ำยเอกสำร Canon IR 

2530 NPG51 
2,300.00 2,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กเพรส โอ.เอ.เซ็นเตอร์ 2,300.00 รำคำต  ำสุด 

6/2565 กระดำษ A4 ห้องสมุด 3,510.00 3,510.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ประนอมกำรค้ำ เชียงใหม่ 3,510.00 รำคำต  ำสุด 
7/2565 วัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนช่วง

สถำนกำรณ์โควิด 
58,500.00 58,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ประนอมกำรค้ำ เชียงใหม่ 58,500.00 รำคำต  ำสุด 

8/2565 วัสดุปรับปรุงอำคำรสถำนที  77,417.00 77,417.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเชียงใหม่วิทยำ 1997จ ำกัด 77,417.00 รำคำต  ำสุด 
9/2565 วัสดุปรับปรุงอำคำรสถำนที อิฐบล็อก 96,900.00 96,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยทวีบล็อก จ ำกัด 96,900.00 รำคำต  ำสุด 
10/2565 วัสดุประจ ำห้องส ำนักงำน 28,785 28,785 เฉพำะเจำะจง หจก. ประนอมกำรค้ำ เชียงใหม่ 28,785 รำคำต  ำสุด 
11/2565 ชุดตรวจ ATK  12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รุจน์78 จ ำกัด 12,840.00 รำคำต  ำสุด 
12/2565 วัสดุท ำซุ้มประตูงำนวันลอยกระทง 3,015.00 3,015.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ประนอมกำรค้ำ เชียงใหม่ 3,015.00 รำคำต  ำสุด 
13/2565 วัสดุปรับปรุงอำคำรสถำนที  50,0367.00 50,0367.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำนนำกำรค้ำ 50,0367.00 รำคำต  ำสุด 
14/2565 วัสดุติดตั้งรำงไฟฟ้ำ 5,567.00 5,567.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจษฎำไฟฟ้ำ 1995 5,567.00 รำคำต  ำสุด 
15/2565 วัสดุติดตั้งรำงไฟฟ้ำ 1,620.00 1,620.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน็อตดี 1,620.00 รำคำต  ำสุด 
16/2565 ธงชำติและธงสมเด็จพระเทพฯ 4,628.00 4,628.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ประนอมกำรค้ำ เชียงใหม่ 4,628.00 รำคำต  ำสุด 
17/2565 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน 450,000.00 450,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั น มอลล์จ ำกัด 450,000.00 รำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก 

18/2565 ถุงขยะด ำ 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลค์บรรจุภัณฑ์ 7,500.00 รำคำต  ำสุด 
19/2565 วัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนวิทย์คณิต 75,780.00 75,780.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 75,780.00 รำคำต  ำสุด 
20/2565 วัสดุตำข่ำยห้องเรียนพิเศษ 17,237.00 17,237.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 17,237.00 รำคำต  ำสุด 
21/2565 หมึกพิมพ์เครื องถ่ำยเอกสำร 28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์เพรส โอ.เอ. เซ็นเตอร์ 28,000.00 รำคำต  ำสุด 
22/2565 หนังสือเรียนห้อง MEP 62,633.00 62,633.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั น มอลล์จ ำกัด 62,633.00 รำคำต  ำสุด 
23/2565 หนังสือเรียนห้องวิทย์ คณิต 72,607.00 72,607.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั น มอลล์จ ำกัด 72,607.00 รำคำต  ำสุด 
24/2565 โปรแกรมประเมินพัฒนำปฐมวัย 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชวำล  รินทร์วงศ ์ 1,200.00 รำคำต  ำสุด 
25/2565 วัสดุตำข่ำยห้อง MEP 5,163.00 5,163.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 1,944.00 รำคำต  ำสุด 

 
 

  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก 

18/2565 วัสดุอุปกรณ์เพื อในใช้ในกำร
ติดตั้ง  

5,454.00 5,454.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจษฏำไฟฟ้ำ 1995 5,454.00 รำคำต  ำสุด 

19/2565 วัสดุปำติชั นครึ งกระจก 82,400.00 82,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 82,400.00 รำคำต  ำสุด 
20/2565 วัสดุม่ำนปรับแสง 17,000.00 17,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลลิดำผ้ำม่ำน 17,000.00 รำคำต  ำสุด 
21/2565 เครื องทองน้อย 1,190.00 1,190.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 1,190.00 รำคำต  ำสุด 
22/2565 ถุงพลำสติกใส ใส่นมโรงเรียน 2,530.00 2,530.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 2,530.00 รำคำต  ำสุด 
23/2565 ถุงขยะด ำ 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลค์บรรจุภัณฑ์ 3,600.00 รำคำต  ำสุด 
24/2565 วัสดุงำนบริหำรจัดกำรโรงเรียน 3,876.00 3,876.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจษฏำไฟฟ้ำ 1995 3,876.00 รำคำต  ำสุด 
27/2565 วัสดุปรับปรุงห้องเกียรติยศ 19,218.00 19,218.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 19,218.00 รำคำต  ำสุด 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนมกราคม 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
จัดซื้อ หรือ
จัดหาพัสดุ 

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

29/2565 วัสดุใช้ในกิจกรรมสอนเสริมโอเน็ต 34,750.00 34,750.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำ 34,750.00 รำคำต  ำสุด 
30/2565 วัสดุปรับปรุงอำคำรสถำนที  7,819.00 7,819.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำ 7,819.00 รำคำต  ำสุด 
31/2565 วัสดุหมึกพิมพ์ประจ ำห้องส ำนักงำนกำรเงิน-

พัสดุ 
22,880.00 22,880.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 22,880.00 รำคำต  ำสุด 

32/2565 วัสดุกิจกรรมกำรสอบ O-NET 3,150.00 3}150.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำ 3}150.00 รำคำต  ำสุด 
33/2565 วัสดุปรับปรุงห้องพยำบำล 2,418.00 2,418.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำนนำกำรค้ำ 2,418.00 รำคำต  ำสุด 
34/2565 วัสดุอุปกรณ์กระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ต 6,850.00 6,850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 6,850.00 รำคำต  ำสุด 
35/2565 พำนพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ทัศนีย์ ธรรมสอน 500.00 รำคำต  ำสุด 
36/2565 วัสดุปฐมวัย 25,968.00 25,968.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำ 25,968.00 รำคำต  ำสุด 

 
  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การจัดซื้อ หรือ
จัดหาพัสดุ 

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

39/2565 วัสดุตกแต่งอำคำรสถำนที  58,193.00 58,193.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่วัสดุก่อสร้ำง 58,193.00 รำคำต  ำสุด 
41/2565 วัสดุตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ 17,604.00 17,604.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำนนำกำรค้ำ 17,604.00 รำคำต  ำสุด 
42/2565 วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอำคำร 99 ปี ศรีสัน

ก ำแพง 
9,025.00 9,025.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจษฎำไฟฟ้ำ 1995 9,025.00 รำคำต  ำสุด 

52/2565 วัสดุ ATK  30,671.55 30,671.55 เฉพำะเจำะจง บริษัท รุจน์78 จ ำกัด 30,671.55 รำคำต  ำสุด 
59/2565 สแลนเขียว  2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่วัสดุก่อสร้ำง 2,200.00 รำคำต  ำสุด 
60/2565 เทปก้ันเขต กุญแจ โซ่คล้อง  1,350.00 1,350.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ร้ำนประนอมกำรค้ำ 1,350.00 รำคำต  ำสุด 
61/2565 วัสดุ ATK รอบ 2  76,050.00 76,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เภสัชวิทยำ จ ำกัด 76,050.00 รำคำต  ำสุด 

 
 

  



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนมีนาคม 2565 

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อ หรือ

จัดหาพัสดุ 

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

67/2565 หมึกถ่ำยเอกสำร (ห้องธุรกำร)  4,100.00 4,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์เพรส โอ.เอ.เซนเตอร์ 4,100.00 รำคำต  ำสุด 
68/2565 วัสดุ ATK  35,626.50 35,626.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เภสัชวิทยำ จ ำกัด 35,626.50 รำคำต  ำสุด 
77/2565 วัสดุงำนวัดผลประเมินผล 61,900.00 61,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ร้ำนประนอมกำรค้ำ 61,900.00 รำคำต  ำสุด 
78/2565 วัสดุยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ

โรงเรียนและระดับชำติ 
9,039.00 9,039.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ร้ำนประนอมกำรค้ำ 9,039.00 รำคำต  ำสุด 

79/2565 วัสดุประจ ำห้องกำรเงิน 6,450.00 6,450.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ร้ำนประนอมกำรค้ำ 6,450.00 รำคำต  ำสุด 
80/2565 วัสดุตกแต่งอำคำรเรียน 13,619.00 13,619.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ร้ำนประนอมกำรค้ำ 13,619.00 รำคำต  ำสุด 
81/2565 วัสดุเวชภัณฑ์ยำ 6,508.00 6,508.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสันก ำแพงเภสัช 6,508.00 รำคำต  ำสุด 
82/2565 หมึกพิมพ์เครื องถ่ำยเอกสำร 18,500.00 18,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์เพรส โอ.เอ.เซนเตอร์ 18,500.00 รำคำต  ำสุด 
91/2565 ชุดทดสอบออนไลน์ MEP ป.6/5 4,420.00 4,420.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทซีเอ็ดยูเคชั น จ ำกัด 4,420.00 รำคำต  ำสุด 
93/2565 วัสดุตัวแปลงสัญญำณจำก HDMI เป็นYGA 5,280.00 5,280.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 5,280.00 รำคำต  ำสุด 
94/2565 เครื องสแกนใบหน้ำ 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 6,500.00 รำคำต  ำสุด 
96/2565 วัสดุ External Hardisk 3,980.00 3,980.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 3,980.00 รำคำต  ำสุด 
97/2565 วัสดุติดตั้งเครื องสแกนใบหน้ำ 2,848.00 2,848.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจษฎำไฟฟ้ำ 1995 2,848.00 รำคำต  ำสุด 
98/2565 วัสดุอุปกรณ์ฝ่ำยงำนเทคโนโลยีและ

สำรสนเทศ 
18,740.00 18,740.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 18,740.00 รำคำต  ำสุด 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อ หรือ

จัดหาพัสดุ 

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

127/2565 อุปกรณ์ปรับปรุงอำคำรเรียน 3,977.00 3,977.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 3,977.00 รำคำต  ำสุด 
128/2565 อุปกรณ์ป้องกันเชื อไวรัสโคโรนำ 30,550.00 30,550.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำ 30,550.00 รำคำต  ำสุด 
130/2565 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 342,210.00 342,210.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 342,210.00 รำคำต  ำสุด 
131/2565 อุปกรณ์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนช่วงโควิด 71,150.00 71,150.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำ 71,150.00 รำคำต  ำสุด 
152/2565 ไม้เนื้อแข็ง 14,800.00 14,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิวัฒน์ บัวปัน 14,800.00 รำคำต  ำสุด 
153/2565 อุปกรณ์กล่องแยกจอ 3,760.00 3,760.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 3,760.00 รำคำต  ำสุด 
165/2565 ถุงขยะด ำ 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลค์บรรจุภัณฑ์ อินเตอร์

เนชั นแนล 
4,800.00 รำคำต  ำสุด 

166/2565 ถุงด ำประจ ำอำคำร 99 ปี ศรีสันก ำแพง 8,100.00 8,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลค์บรรจุภัณฑ์ อินเตอร์
เนชั นแนล 

8,100.00 รำคำต  ำสุด 

 
  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก 

181/2565 วัสดุปรับปรุงอำคำรสถำนที  32,210.00 32,210.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่ วัสดุก่อสร้ำง 32,210.00 รำคำต  ำสุด 
182/2565 วัสดุที ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียน 
93,992.00 93,992.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 93,992.00 รำคำต  ำสุด 

183/2565 วัสดุเพื อใช้ปรับปรุงอำคำร
สถำนที  

3,135.00 3,135.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 3,135.00  

195/2565 หมึกพิมพ์ประจ ำห้องกำรเงิน 21,890.00 21,890.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 21,890.00  
196/2565  74,107.00 74,107.00 เฉพำะเจำะจง  74,107.00  
197/2565 วัสดุประจ ำห้องสมุด 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง กรีนคอมพิวเตอร์ 1,800.00  
198/2565 วัสดุห้องบุคคล 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง กรีนคอมพิวเตอร์ 1,800.00  
212/2565 วัสดุส ำนักงำน (ไม้กวำด

ทำงมะพร้ำว) 
1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวัฒน์ ค้ำวัสดุ 1,800.00  

215/2565 สติ๊กเกอร์ PVC สีแดง 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 2,000.00  
216/2565 ถุงขยะสีแดง  2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 2,000.00  
217/2565 สบู่ฆ่ำแบคทีเรีย 4,960.00 4,960.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 4,960.00  
229/2565 วัสดุประจ ำห้องเรียนอนุบำล 11,998.00 11,998.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 11,998.00  
230/2565 สมุดบันทึกรักกำรอ่ำน 17,200.00 17,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด 17,200.00  

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก 

245/2565 ยำสำมัญประจ ำบ้ำน 1ก.ค 65 4,987.00 4,987.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสันก ำแพงเภสัช 4,987.00 รำคำต  ำสุด 
246/2565 สติ๊กเกอร์ชื อต ำแหน่งผู้บริหำร 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง นำยจักรชัย  ตำแสงร้อย 400.00 รำคำต  ำสุด 
247/2565 หมึกพิมพ์ห้องกำรเงิน 1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 1,400.00 รำคำต  ำสุด 
248/2565 หมึกพิมพ์ห้องกำรเงิน 21,890.00 21,890.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 21,890.00 รำคำต  ำสุด 
249/2565 วัสดุฝ่ำยเทคโนห้องคอมพิวเตอร์ 14,770.00 14,770.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 14,770.00 รำคำต  ำสุด 
250/2565 วัสดุใช้ในห้องสมุด 2,040.00 2,040.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 2,040.00 รำคำต  ำสุด 
251/2565 วัสดุส ำหรับท ำเอกสำรเยี ยมบ้ำน 3,035.00 3,035.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 3,035.00 รำคำต  ำสุด 
252/2565 วัสดุวันไหว้ครู(ดอกไม้) 1,944.00 1,944.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพบูลย์ดอกไม้ผ้ำ 1,944.00 รำคำต  ำสุด 
253/2565 วัสดุหม้อหุงข้ำว 20,460.00 20,460.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทนิยมพำนิช จ ำกัด 20,460.00 รำคำต  ำสุด 
255/2565 วัสดุปรับปรุงห้องเรียนวิทย์คณิต 15,469.00 15,469.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 15,469.00 รำคำต  ำสุด 
256/2565 วัสดุประจ ำห้องเรียนชั้น ป.1-3 68,026.00 68,026.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 68,026.00 รำคำต  ำสุด 
264/2565 วัสดุปรับปรุงอำคำรสถำนที  6ก.ค. 20,659.00 20,659.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 20,659.00 รำคำต  ำสุด 
265/2565 วัสดุประจ ำห้องเรียนชั้น ป.4-6 48,057.00 48,057.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 48,057.00 รำคำต  ำสุด 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก 

275/2565 ถุงขยะด ำ 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลค์บรรจุภัณฑ์ 7,500.00 รำคำต  ำสุด 
276/2565 วัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนวิทย์คณิต 75,780.00 75,780.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 75,780.00 รำคำต  ำสุด 
277/2565 วัสดุตำข่ำยห้องเรียนพิเศษ 17,237.00 17,237.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 17,237.00 รำคำต  ำสุด 
291/2565 หมึกพิมพ์เครื องถ่ำยเอกสำร 28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์เพรส โอ.เอ. เซ็นเตอร์ 28,000.00 รำคำต  ำสุด 
293/2565 หนังสือเรียนห้อง MEP 62,633.00 62,633.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั น มอลล์จ ำกัด 62,633.00 รำคำต  ำสุด 
294/2565 หนังสือเรียนห้องวิทย์ คณิต 72,607.00 72,607.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั น มอลล์จ ำกัด 72,607.00 รำคำต  ำสุด 
309/2565 โปรแกรมประเมินพัฒนำปฐมวัย 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชวำล  รินทร์วงศ ์ 1,200.00 รำคำต  ำสุด 
310/2565 วัสดุตำข่ำยห้อง MEP 5,163.00 5,163.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 1,944.00 รำคำต  ำสุด 

 
  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก 

311/2565 วัสดุอุปกรณ์ฝ่ำยเทคโนโลยี 199,470.00 199,470.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสปีด ซีเอ็ม จ ำกัด 199,470.00 รำคำต  ำสุด 
312/2565 วัสดุร้ำนป่ำไผ่ 11,473.00 11,473.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่ วัสดุก่อสร้ำง 11,473.00 รำคำต  ำสุด 
323/2565 ตำข่ำยล้อม 885.00 885.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 885.00 รำคำต  ำสุด 
324/2565 วัสดุขำตั้งแก๊ส 5,750.00 5,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไสวแก๊ส คนพิจิตร 5,750.00 รำคำต  ำสุด 
327/2565 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 127,436.00 127,436.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั น มอลล์จ ำกัด 127,436.00 รำคำต  ำสุด 
328/2565 วัสดุสุขภัณฑ์ชักโครก 25,800.00 25,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 25,800.00 รำคำต  ำสุด 
340/2565 วัสดุกระดำษA4กลุ่มต่ำงประเทศ 9,919.00 9,919.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 9,919.00 รำคำต  ำสุด 
342/2565 ตรำปั๊ม 1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 1,050.00 รำคำต  ำสุด 
343/2565 วัสดุกิจกรรมปรับปรุงพัฒนำสื อ 4,891.00 4,891.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 4,891.00 รำคำต  ำสุด 
344/2565 วัสดุอุปกรณ์จัดท ำคู่มือครู 3,121.00 3,121.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 3,121.00 รำคำต  ำสุด 
345/2565 วัสดุกิจกรรมวันภำษำไทย 2,640.00 2,640.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 2,640.00 รำคำต  ำสุด 
346/2565 วัสดุกิจกรรมlearning loss(English) 2,234.00 2,234.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 2,234.00 รำคำต  ำสุด 
360/2565 วัสดุขำตั้งสะล้อ 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร สุทโทน 2,000.00 รำคำต  ำสุด 
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พัสด ุ

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก 

361/2565 วัสดุเพื อใช้ในกำรบริหำรโรงเรียน 5,251.00 5,251.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 5,251.00 รำคำต  ำสุด 
362/2565 วัสดุเพื อใช้ในกำรบริหำรโรงเรียน 7,347.00 7,347.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทดูโฮม จ ำกัด มหำชน 7,347.00 รำคำต  ำสุด 
363/2565 วัสดุอุปกรณ์ดนตรี 9,683.00 9,683.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่กำรดนตรีและกีฬำ 9,683.00 รำคำต  ำสุด 
364/2565 วัสดุเวชภณัฑ์ยำ 13,500.00 13,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสันก ำแพงเภสัช 13,500.00 รำคำต  ำสุด 
365/2565 ด้ำมธงพร้อมตัวถ่วง 5,350.00 5,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทแอ๊บโซลุทแบนด์ 5,350.00 รำคำต  ำสุด 
381/2565 ถุงขยะด ำ 4,320.00 4,320.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลค์บรรจุภัณฑ์ 4,320.00 รำคำต  ำสุด 
382/2565 วัสดุห้องกำรเงิน 2,300.00 2,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 2,300.00 รำคำต  ำสุด 
383/2565 วัสดุอุปกรณ์ห้องวิทย์คณิต 60,010.00 60,010.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั น มอลล์จ ำกัด 60,010.00 รำคำต  ำสุด 
384/2565 วัสดุเครื องปริ้นส์เตอร์ 69,860.00 69,860.00 เฉพำะเจำะจง ดีดี ปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส 69,860.00 รำคำต  ำสุด 
405/2565 วัสดุเปิดโลกหนูน้อยปฐมวัย 4,053.00 4,053.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 4,053.00 รำคำต  ำสุด 
406/2565 วัสดุอุปกรณ์ดนตรี 16,150.00 16,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทซีทีซีมิวสิคเฮ้ำส์จ ำกัด 16,150.00 รำคำต  ำสุด 
407/2565 วัสดุแผ่นพับและอุปกรณ ์ 1,940.00 1,940.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 1,940.00 รำคำต  ำสุด 
408/2565 วัสดุกิจกรรมlearninglossไทย 2,743.00 2,743.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 2,743.00 รำคำต  ำสุด 
409/2565 วัสดุคู่มือโรงเรียนค ำพ่อสอน 2,275.00 2,275.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 2,275.00 รำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนกันยายน 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดซื้อ 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือก 

423/2565 วัสดุใช้ในกำรเรียนกำรสอนศิลปะ 950.00 950.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประนอมกำรค้ำเชียงใหม่ 950.00 รำคำต  ำสุด 
424/2565 วัสดุเพื อปรับปรุงระบบประปำ 2,938.00 2,938.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป่ำไผ่ วัสดุก่อสร้ำง 2,938.00 รำคำต  ำสุด 

        
        

 

 


