
1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน 5,454.00     5,454.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจษฏา ไฟฟ้า 1995 หจก. เจษฏา ไฟฟ้า 1996 เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

การติดต้ัง ราคาท่ีน าเสนอ 5,454.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,454.00 ราคาต่ าสุด 17/2565

ลว.7 ธ.ค.2564

2 จัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ 7,000.00     7,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาย นายวิน นายจาย นายวิน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

ราคาท่ีเสนอ 7,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,000.00 ราคาต่ าสุด 14/2565

ลว. 7 ธ.ค.2564

3 จัดจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 1,200.00     1,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางฐิติกานต์  ตังติมโนรัตน์ นางฐิติกานต์  ตังติมโนรัตน์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีถ่ายเอกสาร ราคาท่ีน าเสนอ 1,200.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200.00 ราคาต่ าสุด 15/2565

ลว. 7 ธ.ค.2564

4 จัดซ้ือวัสดุปาติช่ัน ฉากก้ัน 82,400.00   82,400.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ หจก. กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ส านักงาน ราคาท่ีน าเสนอ 82,400.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 82,400.00 ราคาต่ าสุด 19/2565

ลว. 9 ธ.ค. 2564

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ม่านปรับแสง 17,000.00      17,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางลลิดา สีสุกใสย นางลลิดา สีสุกใสย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 17,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,000.00 ราคาต่ าสุด 20/2565
ลว. 9 ธ.ค. 2564

6 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองทองน้อย 1,190.00 1,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 21/2565
ราคาท่ีน าเสนอ 1,190.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,190.00 ลว. 9 ธ.ค.2564

7 จัดซ้ือวัสดุถุงพลาสติกใส่ 2,530.00        2,530.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
นมโรงเรียน เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 22/2564

ราคาท่ีน าเสนอ 2,530.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,530.00 ลว.9 ธ.ค. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

8 จัดซ้ือวัสดุถุงขยะด า 3,600.00        3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ไลค์บรรจุภัณฑ์ นายธนคุณ จันทร์ธีระโรจน์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

อินเตอร์เนอช่ันแนล อินเตอร์เนอช่ันแนล ราคาต่ าสุด 23/2565
ราคาท่ีเสนอ 3,600.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,600.00 ลว.13 ธ.ค. 2564

9 จัดจ้างท าประตูบานสวิง 72,680.00      72,680.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันต์ิ ช่ืนใจ นายสันต์ิ ช่ืนใจ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 72,680.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  72,680.00 ราคาต่ าสุด 17/2565
ลว.13 ธ.ค.2564

10 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,600.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กเพรส โอเอ เซ็นเตอร์ ร้านเอ็กเพรส โอเอ เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 2,600.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,600.00 ราคาต่ าสุด 18/2565
ลว.13 ธ.ค. 2564

11 จัดจ้างซ่อมรถกระบะ 3,110.00 3,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมมูล แปงชัย นายสมมูล แปงชัย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 3,110.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ   3,110.00 ราคาต่ าสุด 19/2565
ลว.13 ธ.ค.2568

12 จัดซ้ือวัสดุบริหารจัดการโรงเรียน 3,876.00 3,876.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจษฏา ไฟฟ้า 1995 หจก. เจษฏา ไฟฟ้า 1996 เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 3,876.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,876.00 ราคาต่ าสุด 24/2565
ลว 15 ธ.ค .2564

13 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,860.00     1,860.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเเฟ็กซ์ ก๊อปป้ี ร้านเเฟ็กซ์ ก๊อปป้ี เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เข้าเล่มแผน ปีงบประมาณ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,860.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,860.00 ราคาต่ าสุด 20/2565

2565 ลว.24 ธ.ค. 2564

14 จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุง 25,000.00      25,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายคุณธน จันทร์ธีระโรจน์ นายคุณธน จันทร์ธีระโรจน์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ระบบกระจายเสียง ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ4,628.00 ราคาต่ าสุด 21/2565

ลว.28 ธ.ค. 2564

15 จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลสันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 400.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400.00 ราคาต่ าสุด 22/2565



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

ลว. 28 ธ.ค2564

16 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14000.00 14000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กเพรส โอเอ เซ็นเตอร์ ร้านเอ็กเพรส โอเอ เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 14,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,000.00 ราคาต่ าสุด 25/2565

ลว. 28 ธ.ค.2564

17 จัดซ้ือวัสดุ Wireless USB 7,980.00        7,980.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสปีด ซีเอ็ม จ ากัด บริษัทสปีด ซีเอ็ม จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 7,980.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  7,980.00 ราคาต่ าสุด 26/2565

ลว. 29 ธ.ค.2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565






