
1 จัดซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 34,750.00   34,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

สอนเสริม โอเน็ต เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่่าสุด 29/2565

ราคาท่ีน่าเสนอ 34,750.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 34,750.00 ลว.7 ม.ค.2565

2 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงอาคาร 1,819.00     1,819.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาย นายวิน นายจาย นายวิน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
สถานท่ี ราคาท่ีเสนอ 1,819.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,819.00 ราคาต่่าสุด 30/2565

ลว. 7 ม.ค.2565

3 จัดจ้างปรับปรุงระแบบ 90,000.00   90,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ ทองชาติ นายธนวัฒน์ ทองชาติ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ไฟฟ้า ราคาท่ีน่าเสนอ 90,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 90,000.00 ราคาต่่าสุด 23/2565

ลว. 7 ม.ค.2565

4 จัดจ้างเหมาท่าห้องก้ันกระจก 42,397.00   42,397.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันต์ิ ช่ืนใจ นายสันต์ิ ช่ืนใจ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

อลูมิเนียม ราคาท่ีน่าเสนอ 42,397.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 42,397.00 ราคาต่่าสุด 24/2565

ลว. 7 ม.ค.2565

5 จัดจ้างเหมาท่าอาหารว่าง 1,200.00        1,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางฐิติกานต์ ตันติมโนรัตน์ นางฐิติกานต์ ตันติมโนรัตน์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ส่าหรับเจ้าหน้าท่ีถ่ายเอกสาร ราคาท่ีเสนอ 1,200.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200.00 ราคาต่่าสุด 25/2565

ลว. 7 ม.ค.2565

6 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ 22,880.00 22,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสปีด ซีเอ็ม จ่ากัด บริษัทสปีด ซีเอ็ม จ่ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ประจ่าห้องการเงิน ราคาท่ีน่าเสนอ 22,880.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  22,880.00 ราคาต่่าสุด 31/2565

ลว.12 ม.ค.2565

7 จัดซ้ือวัสดุกิจกรรม 3,150.00        3,150.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
การสอบโอเน็ต เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่่าสุด 32/2564

ราคาท่ีน่าเสนอ 3,150.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,150.00 ลว.12 ม.ค.2565

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา
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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

8 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงห้องพยาบาล 2,418.00        2,418.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลานนา การค้า ร้านลานนา การค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 2,418.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,418.00 ราคาต่่าสุด 32/2565
ลว.12 ม.ค.2565

9 จัดจ้างเหมาท่าตู้แสดงผลงาน 95,000.00      95,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายณฐวรรธน์ จิราวัฒนประกรณ์ นายณฐวรรธน์ จิราวัฒนประกรณ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 95,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 95,000.00 ราคาต่่าสุด 26/2565
ลว.12 ม.ค.2565

10 จัดซ้ือวัสดุกระจายสัญญาณ 6,850.00 6,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสปีด ซีเอ็ม จ่ากัด บริษัทสปีด ซีเอ็ม จ่ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
อินเทอร์เน็ต ราคาท่ีเสนอ 6,850.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  6,850.00 ราคาต่่าสุด 34/2565

ลว.17 ม.ค.2565

11 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์  ธรรมสอน นายสมมูล แปงชัย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 3,110.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ   3,110.00 ราคาต่่าสุด 35/2565
ลว.17 ม.ค.2565

12 จัดซ้ือวัสดุห้องเรียนอนุบาล 25,986.00 25,986.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่่าสุด 36/2565
ราคาท่ีเสนอ 25,986.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,986.00 ลว.17 ม.ค.2565

13 จัดซ้ือวัสดุตกแต่งอาคาร 58,193.00   58,193.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านป่าไผ่วัสดุก่อสร้าง ร้านป่าไผ่วัสดุก่อสร้าง เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

สถานท่ี ราคาท่ีตกลงซ้ือ 58,193.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 58,193.00 ราคาต่่าสุด 39/2565

ลว.18 ม.ค.2565

14 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 17,604.00   17,604.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลานนา การค้า ร้านลานนา การค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,604.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,604.00 ราคาต่่าสุด 41/2565

ลว.18 ม.ค.2565



ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ

15 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ 4,300.00     4,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกรีนคอมพิวเตอร์ ร้านกรีนคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เคร่ืองปรินเตอร์ ราคาท่ีเสนอ 4,300 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,300 ราคาต่่าสุด 27/2565

ลว.21 ม.ค.2565

16 จัดจ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 3,520.00     3,520.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพร การพิมพ์ ร้านสมพร การพิมพ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

รับสมัครนักเรียน ราคาท่ีเสนอ 3,520 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,520 ราคาต่่าสุด 29/2565

ลว.21 ม.ค.2565

17 จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย 400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลต่าบลสันก่าแพง เทศบาลต่าบลสันก่าแพง เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 400.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400.00 ราคาต่่าสุด 30/2565

ลว.31 ม.ค.2565



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565






