
1 จัดซ้ืออุปกรณ์ปรับปรุง 3,977.00  3,977.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮมจ ากัดมหาชน บริษัทดูโฮมจ ากัดมหาชน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

อาคารเรียน ราคาท่ีน าเสนอ 3,977.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,977.00 ราคาต่ าสุด 127/2565
ลว.1 พ.ค 2565

2 จัดซ้ือวัสดุบริการเสริม 54,249.00  54,249.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มโบล โกลบอล จ ากัด บริษัทเอ็มโบล โกลบอล จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
บันทึกการสอนออนไลน์ ราคาท่ีน าเสนอ 54,249.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  54,249.00 ราคาต่ าสุด 129/2565

ลว. 6 พ.ค 2565

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 342,210.00  342,210.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสปรีด ซีเอ็มจ ากัด บริษัทสปรีด ซีเอ็มจ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ประจ าห้องเรียน ราคาท่ีน าเสนอ 342,210.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  342,210.00 ราคาต่ าสุด 130/2565

ลว.10 พ.ค 2565

4 จัดซ้ือวัสดุในช่วงสถานการณ์ 71,150.00    71,150.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 131 /2565

โคโร่น่า 2019 ราคาท่ีน าเสนอ 71,150.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 71,150.00 ลว.10 พ.ค 2565

5 จัดจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,250.00     5,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กเพรส โอเอ เซ็นเตอร์ ร้านเอ็กเพรส โอเอ เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 5,250.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,250.00 ราคาต่ าสุด 45/2565
ลว.10 พ.ค 2565

6 จัดจ้างเหมาท าประตู 19,550.00 19,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์ สามอูป นายธนพงษ์ สามอูป เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ห้องเรียนอนุบาล ราคาท่ีน าเสนอ 19,550 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,550 ราคาต่ าสุด 46/2565
ลว.12 พ.ค 2565

7 จัดจ้างเหมาเข้าเล่ม 560.00           560.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
งานประกันคุณภาพภายใน ราคาท่ีน าเสนอ 560.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 560.00 ราคาต่ าสุด 47/2565
สถานศึกษา ลว.12 พ.ค 2565
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8 จัดจ้างเหมาซ่อมหลังคา 23,000.00      23,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายคนอง สันทราย นายคนอง สันทราย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ห้องน้ า ราคาท่ีน าเสนอ 23,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,000.00 ราคาต่ าสุด 48/2565
ลว.12 พ.ค 2565

9 จัดจ้างเข้าเล่มเอกสารทุน 385.00       385.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

การศึกษา ราคาท่ีน าเสนอ 385.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 385.00 ราคาต่ าสุด 49/2565

ลว.12 พ.ค 2565

10 จัดจ้างเหมาร้ือแอร์ พร้อม 10,807.00 10,807.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ หม่ันมา นายสมศักด์ิ หม่ันมา เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ติดต้ัง ราคาท่ีน าเสนอ 10,807.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ10,807.00 ราคาต่ าสุด 50/2565

ลว.12 พ.ค 2565

11 จัดจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 5,440.00 5,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาส มูลอ้าย น.ส.จุฑามาส มูลอ้าย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 5,440.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,440.00 ราคาต่ าสุด 51/2565

ลว.18 พ.ค 2565

12 จัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อม 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เข้าเล่ม ราคาท่ีน าเสนอ 1,500.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,500.00 ราคาต่ าสุด 52/2565

ลว. 18 พ.ค 2565

13 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพร การพิมพ์ ร้านสมพร การพิมพ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 2,800.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,800.00 ราคาต่ าสุด 53/2565

ลว.18 พ.ค 2565

14 จัดซ้ือไม้เน้ือแข็ง 14,800.00 14,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ บัวปัน นายนิวัฒน์ บัวปัน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 14,800.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,800.00 ราคาต่ าสุด 152/2565

ลว.18 พ.ค 2565

15 จัดจ้างเหมาท ารางน้ าฝน 12,650.00 12,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนคร แชมภูจันทร์ นายนคร แชมภูจันทร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

พร้อมท่อลมน้ า ราคาท่ีน าเสนอ 2,830.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,830.00 ราคาต่ าสุด 54/2565

ลว. 20 พ.ค 2565
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16 จัดจ้างเหมาท ารางน้ าฝน 12,650.00 12,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนคร แชมภูจันทร์ นายนคร แชมภูจันทร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

พร้อมท่อลมน้ า ราคาท่ีน าเสนอ 2,830.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,830.00 ราคาต่ าสุด 54/2565

ลว. 20 พ.ค 2565

17 จัดจ้างเหมาท ารางน้ าฝน 12,650.00 12,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนคร แชมภูจันทร์ นายนคร แชมภูจันทร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

พร้อมท่อลมน้ า ราคาท่ีน าเสนอ 2,830.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,830.00 ราคาต่ าสุด 54/2565

ลว. 20 พ.ค 2565

16 จัดซ้ืออุปกรณ์กล่องแยก 3,760.00 3,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสปีด ซีเอ็มจ ากัด บริษัทสปีด ซีเอ็มจ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

หน้าจอและ HDMI ราคาท่ีน าเสนอ 3,760.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ3,760.00 ราคาต่ าสุด 153/2565

ลว. 25พ.ค 2565

15 จัดซ้ือวัสดุถุงขยะด า 4,800.00 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไลค์ บรรจุภัณฑ์ บริษัทไลค์ บรรจุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

อินเตอร์เนช่ันแนล อินเตอร์เนช่ันแนล ราคาต่ าสุด 165/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 2,830.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,830.00 ลว. 25 พ.ค 2565

15 จัดซ้ือถุงขยะด า ประจ าอาคาร 8,100.00 8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไลค์ บรรจุภัณฑ์ บริษัทไลค์ บรรจุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

99 ปี อินเตอร์เนช่ันแนล อินเตอร์เนช่ันแนล ราคาต่ าสุด 166/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 2,830.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,830.00 ลว. 25 พ.ค 2565
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