
1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนา 8,719.00        8,719.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮมจ ากัดมหาชน บริษัทดูโฮมจ ากัดมหาชน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ปรับปรุงอาคาร 99 ปี ราคาท่ีน าเสนอ 8,719.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,719.00 ราคาต่ าสุด 118/2565

ลว.1 เม.ย 2565

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง 30,829.00   30,829.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านป่าไผ่ วัสดุก่อสร้าง ร้านป่าไผ่ วัสดุก่อสร้าง เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
อาคารสถานท่ี ราคาท่ีน าเสนอ 30,829.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  30,829.00 ราคาต่ าสุด 119/2565

ลว.1 เม.ย 2565

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 5,121.00     5,122.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ประจ าห้องบุคคลากร เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 120/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 5,121.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,121.00 ลว.1 เม.ย 2565

4 จัดจ้างเหมาอาหารว่าง 3,850.00     3,850.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ ธรรมสอน นางสาวทัศนีย์ ธรรมสอน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

และอาหารกลางวัน ราคาท่ีน าเสนอ 3,850.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,850.00 ราคาต่ าสุด 38 /2565

ลว.1 เม.ย 2565

5 จัดจ้างเหมาท าแผนปฏิบัติการ 1,500.00     1,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 1,500.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,500.00 ราคาต่ าสุด 39/2565
ลว.1 เม.ย 2565

6 จัดจ้างเหมาร้ือถอน 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิกร ปัญญาอาจ นายนิกร ปัญญาอาจ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เคร่ืองปรับอากาศ ราคาท่ีน าเสนอ 42,000 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 42,000 ราคาต่ าสุด 40/2565
พร้อมติดต้ัง ลว. 4 ม.ย 2565

7 จัดซ้ือวัสดุประจ ากลุ่มสาระ 10,059.00      10,059.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ภาษาต่างประเทศ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 121/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 10,059.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,059.00 ลว. 4 เม.ย 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565
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8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,065.00        8,065.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ประจ าฝ่ายบริหารท่ัวไป เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 122/2565
ราคาท่ีน าเสนอ 8,065.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,065.00 ลว. 4เม.ย 2565

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งาน 5,279.00     5,279.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ประกันคุณภาพภายใน เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 123/2565

สถานศึกษา ราคาท่ีน าเสนอ 5,279.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,279.00 ลว. 4 เม.ย 2565

10 จัดจ้างเหมาร้ือถอนอาคารเรียน 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคนอง สันทราย นายคนอง สันทราย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
แบบ 017 ราคาท่ีน าเสนอ 180,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 180,000.00 ราคาต่ าสุด 41/2565

ลว. 11 เม.ย 2565

11 จัดจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้า 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ ทองชาติ นายธนวัฒน์ ทองชาติ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

อาคารเรียน 99 ปี ราคาท่ีน าเสนอ 20,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,000.00 ราคาต่ าสุด 42/2565

ลว. 11 เม.ย 2565

12 จัดซ้ือวัสดุงานวัดผล 9,216.00 9,216.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 124/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 9,216.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ9,216.00 ลว. 18 เม.ย 2565

13 จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมพัฒนา 30,550.00 30,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ผู้เรียน เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 125/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 30,550.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,550.00 ลว. 18 เม.ย 2565

14 จัดจ้างเหมาท าอาหาร 1,960.00 1,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ภีมภณัชชา ฏานอรรครโยธิน น.ส.ภีมภณัชชา ฏานอรรครโยธิน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

กลางวัน ราคาท่ีน าเสนอ 1,960.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,960.00 ราคาต่ าสุด 43/2565

ลว. 22 เม.ย 2565

15 จ้ดจ้างท าป้ายไวนิล 2,830.00 2,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพรการพิมพ์ ร้านสมพรการพิมพ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 2,830.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,830.00 ราคาต่ าสุด 44/2565
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ลว. 22 เม.ย 2565



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565








