
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

1/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง 400.00 ราคาต  าสุด 
2/2565 จ้างซ่อมรถกระบะทะเบียน ยฉ5224 800.000 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา 800.00 ราคาต  าสุด 
3/2565 จ้างเหมาท าสมุดรายงานประจ าตัว

นักเรียนอนุบาล 
17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพิมพ์ 17,700.00 ราคาต  าสุด 

        
        
        
        

 
  



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

4/2565 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอก็ซ์เพรส โอ.เอ.เซ็นเตอร์ 8,600.00 ราคาต  าสุด 
5/2565 จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน ยค 746 ชม. 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่ภูกฤต 3,300.00 ราคาต  าสุด 
6/2565 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร Canon 

IR7105 
4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซ์เพรส โอ.เอ.เซ็นเตอร์ 4,100.00 ราคาต  าสุด 

7/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง 400.00 ราคาต  าสุด 
8/2565 จ้างเหมาท าโครงซุ้มประตูวันลอยกระทง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนคุณ จันทร์ธีระโรจน์ 4,000.00 ราคาต  าสุด 
10/2565 จ้างซ่อมรถตู่ทะเบียน นง 6007 ชม. 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมูล แปงชัย 1,400.00 ราคาต  าสุด 

        
 

  



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนธันวาคม 2564 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

11/2565 จ้างซ่อมโช้คอัพฝากระโปรงท้ายรถตู้ นง 
6007 ชม. 

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมูล แปงชัย 2,750.00 ราคาต  าสุด 

13/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง 400.00 ราคาต  าสุด 
14/2565 จ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณโรงเรียน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจาย นายวิน 7,000.00 ราคาต  าสุด 
17/2565 จ้างเหมาท าประตูบานสวิง 72,680.00 72,680.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ์ ชื นใจ 72,680.00 ราคาต  าสุด 
18/2565 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสารห้องธุรการ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซ์เพรส โอ.เอ.เซ็นเตอร์ 2,600.00 ราคาต  าสุด 
19/2565 จ้างซ่อมรถกระบะทะเบียน ยต 399 ชม. 3,110.00 3,110.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมูล แปงชัย 3,110.00 ราคาต  าสุด 
20/2565 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนฯ 2565 1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟ็กซ์ก๊อปปี้ 1,860.00 ราคาต  าสุด 

 
  



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนมกราคม 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

21/2565 จ้างเหมาปรับปรุงระบบกระจายเสียงและ
ระบบไฟ 

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณธน จันทร์ธีระโรจน์ 25,000.00 ราคาต  าสุด 

22/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง 400.00 ราคาต  าสุด 
23/2565 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ ทองชาติ 90,000.00 ราคาต  าสุด 
24/2565 จ้างเหมาท าห้องก้ันกระจกอลูมิเนียม 42,397.00 42,397.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ์ ชื นใจ 42,397.00 ราคาต  าสุด 
26/2565 จ้างเหมาท าตู้แสดงผลงาน 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐวรรธน์ จิราวัฒนปกรณ์ 95,000.00 ราคาต  าสุด 
27/2565 จ้างซ่อมเครื องปริ้นเตอร์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนคอมพิวเตอร์ 4,300.00 ราคาต  าสุด 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

29/2565 จ้างท าป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน 3,520.00 3,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรการพิมพ์ 3,520.00 ราคาต  าสุด 
30/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง 400.00 ราคาต  าสุด 
32/2565 จ้างเหมาซ่อมรถกระบะ Toyota Vigo 29,168.20 29,168.20 เฉพาะเจาะจง ร้านนายอะไหล่ยนต์นามสกุลพร้อมใส่ 29,168.20 ราคาต  าสุด 

    เฉพาะเจาะจง   ราคาต  าสุด 
    เฉพาะเจาะจง   ราคาต  าสุด 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนมีนาคม 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

33/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง 400.00 ราคาต  าสุด 
34/2565 จ้างท าป้ายไวนิลแสดงความยินดี 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรการพิมพ์ 640.00 ราคาต  าสุด 
35/2565 จ้างซ่อมแอร์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร  ปัญญาอาจ 8,000.00 ราคาต  าสุด 
36/2565 จ้างเหมาตกแต่งอ าลาสถาบัน 11,750.00 11,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์  ธรรมสอน 11,750.00 ราคาต  าสุด 
38/2565 จ้างเหมาท าอาหารว่างและอาหารกลางวัน

งานประกันคุณภาพภายใน 
19,320.00 19,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์  ธรรมสอน 19,320.00 ราคาต  าสุด 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนเมษายน 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

39/2565 จ้างเหมาเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ65 

1,500.00 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ 1,500 ราคาต  าสุด 

40/2565 จ้างเหมาล้างท าความสะอาดพร้อมซ่อม
เครื องปรับอากาศ 

42,000.00 42,000 เฉพาะเจาะจง นายนิกร  ปัญญาอาจ 42,000 ราคาต  าสุด 

41/2565 จ้างเหมารื้อถอนอาคารเรียนแบบ 017 180,000.00 180,000 เฉพาะเจาะจง นายคะนอง  สันทราย 180,000 ราคาต  าสุด 
42/2565 จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าอาคารเรียน 

99 ปี 
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  ทองชาติ 20,000.00 ราคาต  าสุด 

    เฉพาะเจาะจง   ราคาต  าสุด 
    เฉพาะเจาะจง   ราคาต  าสุด 
        

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

45/2565 จ้างซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซ์เพรส โอ.เอ.เซนเตอร์ 5,250.00 ราคาต  าสุด 
46/2565 จ้างเหมาท าประตูห้องเรียนอนุบาล 19,550.00 19,550.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์  สมอูป 19,550.00 ราคาต  าสุด 
47/2565 จ้างเข้าเล่มอัดกาวเอกสารงานประกัน

คุณภาพ 
560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ 560.00 ราคาต  าสุด 

48/2565 จ้างเหมาซ่อมหลังคาห้องน้ าโรงเรียน 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคะนอง  สันทราย 23,000.00 ราคาต  าสุด 
49/2565 จ้างเข้าเล่มเอกสารทุนการศึกษา 385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ 385.00 ราคาต  าสุด 
50/2565 จ้างเหมารื้อแอร์พร้อมติดตั้ง 10,807 10,807 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  หมั นมา 10,807 ราคาต  าสุด 
51/2565 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันประชุมครู 5,440.00 5,440.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาส  มูลอ้าย 5,440.00 ราคาต  าสุด 
52/2565 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ 1,500.00 ราคาต  าสุด 
53/2565 จ้างท าป้ายไวนิล 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรการพิมพ์ 2,800.00 ราคาต  าสุด 
54/2565 จ้างท ารางน้ าฝน 12,650.00 12,650.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร  ชมพูจันทร์ 12,650.00 ราคาต  าสุด 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

55/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง 400.00 ราคาต  าสุด 
56/2565 จ้างป้ายไวนิลสถานที โรงเรียน 2,680.00 2,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพิมพ์ 2,680.00 ราคาต  าสุด 
57/2565 จ้างเหมารื้อแอร์พร้อมติดตั้ง 62,595.00 62,595.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  หมั นมา 62,595.00 ราคาต  าสุด 
58/2565 จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง กรนีคอมพิวเตอร์ 2,200.00 ราคาต  าสุด 
59/2565 จ้างเหมาติดตั้งแอร์พร้อมล้างท าความ

สะอาด 
54,891.00 54,891.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติบริการโดย นายก้องเกียรติ  

พินชัย 
54,891.00 ราคาต  าสุด 

60/2565 จ้างเหมาท าป้ายโรงเรียนบ้านสันก าแพง 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.ที.ซิวิล กรุ๊ป 350,000.00 ราคาต  าสุด 
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

61/2565 จ้างติดฟิลม์กรองแสงในห้องเรียน ป.4/1 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรชัย  ตาแสงร้อย 3,600.00 ราคาต  าสุด 
62/2565 จ้างท าป้ายไวนิลพิธีไหว้ครู 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพิมพ์ 1,700.00 ราคาต  าสุด 
63/2565 จ้างท าป้ายไวนิลทบทวนค าปฏิญาณ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพิมพ์ 1,800.00 ราคาต  าสุด 
64/2565 จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมเครื องล้างจาน 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสจ๊วตนอร์ทเทิร์น จ ากัด 12,305.00 ราคาต  าสุด 
65/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง 400.00 ราคาต  าสุด 
66/2565 จ้างเหมาจัดเตรียมเครื องบวงสรวงพิธีไหว้

ครูดนตรี 
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์  ธรรมสอน 10,000.00 ราคาต  าสุด 

67/2565 จ้างล้างท าความสะอาดเครื องปรับอากาศ
ในห้องเรียน MEP ระดับอนุบาล 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวพจน์  ธะนันต์ 3,000.00 ราคาต  าสุด 

68/2565 จ้างเหมาท าหนังสือเล่มเล็ก 14,994.00 14,994.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ 14,994.00 ราคาต  าสุด 
69/2565 จ้างเหมาขุดท่อบ าบัดน้ าเสีย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  มาอ้าย 30,000.00 ราคาต  าสุด 
70/2565 จ้างเหมาติดตั้งปล่องดูดควัน 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร  ชมภูจันทร์ 35,000.00 ราคาต  าสุด 
71/2565 จ้างเข้าเล่มอัดกาวพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ 
3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ 3,840.00 ราคาต  าสุด 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

73/2565 จ้างเหมาจัดท าแบบฝึกเสริมกิจกรรม 
Learning Loss กลุ่มสาระภาษาไทย 

44,966.00 44,966.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ 44,966.00 ราคาต  าสุด 

74/2565 จ้างเหมาจัดท าแบบฝึกเสริมกิจกรรม 
Learning Loss กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

14,797 14,797 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ 14,797 ราคาต  าสุด 

75/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง 400.00 ราคาต  าสุด 
76/2565 จ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์ยาเสพติด 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพิมพ์ 600.00 ราคาต  าสุด 
77/2565 จ้างท าป้ายบอร์ดสติ๊กเกอร์ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรชัย  ตาแสงร้อย 1,750.00 ราคาต  าสุด 
78/2565 จ้างเหมาจัดท าแบบฝึกเสริมกิจกรรม 

Learning Loss กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
21,090.00 21,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ 21,090.00 ราคาต  าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

79/2565 จ้างล้างท าความสะอาดเครื องปรับอากาศ 18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน T.N. ออโต้แอร์ 18,100.00 ราคาต  าสุด 
81/2565 จ้างท าสมุดบันทึกนักอ่านน้อย 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟซ์กก๊อปปี้เซนเตอร์ 4,800.00 ราคาต  าสุด 
82/2565 จ้างเหมาพาหนะพานักเรียนชั้น ป.1ไป

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  สิงห์น้อย 16,800.00 ราคาต  าสุด 

106/2565 จ้างเหมาติดตาข่ายล้อมป้องกันสัตว์ปีก 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคนอง  สันทราย 98,000.00 ราคาต  าสุด 
108/2565 จ้างซ่อมเครื องดนตรีไทย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์  นวลฝั้น 4,000.00 ราคาต  าสุด 
109/2565 จ้างเข้าเล่มอัดกาว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 632.00 632.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟซ์กก๊อปปี้เซนเตอร์ 632.00 ราคาต  าสุด 
110/2565 จ้างเหมาพาหนะนักเรียนชั้น ป.4 ไปสวน

ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด 
22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  สิงห์น้อย 22,000.00 ราคาต  าสุด 

133/2565 จ้างท าเครื องเตะตบในการซ้อมสวนสนาม 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรชัย  ตาแสงร้อย 1,300.00 ราคาต  าสุด 
136/2565 จ้างเหมาพาหนะนักเรียนชั้น ป.5 ไปสวน

พฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม 
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  สิงห์น้อย 20,000.00 ราคาต  าสุด 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนกันยายน 2565 
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสันก าแพง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เลขที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การจัดจ้าง 
หรือจัดหา

พัสด ุ

รายการที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก 

159/2565 จ้างเหมาพาหนะระดับชั้นอนุบาล ไป
ทัศนะศึกษา 

4,000.00  เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  คงเพชรศักดิ์  ราคาต  าสุด 

160/2565 จ้างเหมาพาหนะระดับชั้นอนุบาล ไป
ทัศนะศกึษา 

4,000.00  เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ  คงเพชรศักดิ์  ราคาต  าสุด 

161/2565 จ้างเหมาพาหนะระดับชั้นอนุบาล ไป
ทัศนะศึกษา 

4,000.00  เฉพาะเจาะจง นายธนะรัตน์  ม่วงทิม  ราคาต  าสุด 

163/2565 จ้างซ่อมรถตู้ทะเบียน นค 6963 ชม. 2,685.70  เฉพาะเจาะจง บริษัท นายอะไหล่ยนต์ นามสกลุพร้อมใส ่  ราคาต  าสุด 
166/2565 จ้างเหมาพาหนะ ป.2 ไปเวียงกุมกาม 17,600.00  เฉพาะเจาะจง   ราคาต  าสุด 
189/2565 จ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00  เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง  ราคาต  าสุด 
190/2565 จ้างบาลานซ์เฟสสายไฟเครื องปรับอากาศ

ห้อง MEP 
4,900.00  เฉพาะเจาะจง ธนวัฒน์การไฟฟ้า  ราคาต  าสุด 

191/2565 จ้างเหมาพาหนะ นร.ร่วมงานมหกรรม
วิชาการ 

1,500.00  เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  ปาลีตา  ราคาต  าสุด 

192/2565 จ้างเหมาพาหนะ นร.ร่วมงานมหกรรม
วิชาการ 

1,500.00  เฉพาะเจาะจง นายเสริม  อุ่นศรี  ราคาต  าสุด 

193/2565 จ้างเข้าเล่มอัดกาวหน้า-หลัง นวัตกรรม 
MEP 

420.00  เฉพาะเจาะจง ร้านแฟซ์กก๊อปปี้เซนเตอร์  ราคาต  าสุด 

194/2565 จ้างท าป้าไวนิลโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ 300.00  เฉพาะเจาะจง หจก.สมพรการพิมพ์  ราคาต  าสุด 
 



 


