
1 จัดซ่ือวัสดุยาสามัญประจ าบ้าน 4,987.00        4,987.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสันก าแพงเภสัช ร้านสันก าแพงเภสัช เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 4,987.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,987.00 ราคาต่ าสุด 245/2565
ลว.1 ส.ค. 2565

2 จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ต าแหน่งช่ือ 400.00        400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรชัย  ตาแสงร้อย นายจักรชัย  ตาแสงร้อย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
ผู้บริหาร ราคาท่ีน าเสนอ 400.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400.00 ราคาต่ าสุด 246/2565

ลว.1 ส.ค. 2565

3 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ห้องการเงิน 1,400.00      1,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 1,400.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,400.00 ราคาต่ าสุด 247/2565

ลว.1 ส.ค. 2565

4 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ห้องการเงิน 21,890.00    21,890.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 21,890.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,890.00 ราคาต่ าสุด 248/2565

ลว.1 ส.ค. 2565

5 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายงานเทคโนโลยี 14,770.00   14,770.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด บริษัท สปีด ซีเอ็ม จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 14,770.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,770.00 ราคาต่ าสุด 249/2565
ลว.1 ส.ค. 2565

6 จัดซ้ือวัสดุห้องสมุด 2,040.00 2,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 250/2565
ราคาท่ีน าเสนอ 2,040.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ2,040.00 ลว.1 ส.ค. 2565

7 จัดซ้ือวัสดุส าหรับจัดท า 3,035.00        3,035.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
เอกสารเย่ียมบ้านนักเรียน เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 251/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 3,035.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,035.00 ลว.1 ส.ค. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565
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8 จัดซ้ือวัสดุวันไหว้ครู ดอกไม้ 1,944.00        1,944.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลย์ ดอกไม้ผ้า ร้านไพบูลย์ ดอกไม้ผ้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 1,944.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,944.00 ราคาต่ าสุด 252/2565
ลว.1 ส.ค. 2565

9 จัดซ้ือวัสดุหม้อหุงข้าว 20,460.00   20,460.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิยมพานิช จ ากัด บริษัทนิยมพานิช จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 20,460.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,460.00 ราคาต่ าสุด 253/2565

ลว.1 ส.ค. 2565

10 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงห้องเรียน 15,469.00   15,469.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
พิเศษ วิทย์-คณิต ราคาท่ีน าเสนอ 15,469.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,469.00 ราคาต่ าสุด 255/2565

ลว.1 ส.ค. 2565

11 จัดจ้างติดฟิลม์กรองแสง 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรชัย  ตาแสงร้อย นายจักรชัย  ตาแสงร้อย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ห้องเรียน ราคาท่ีน าเสนอ 3,600.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,600.00 ราคาต่ าสุด 61/2565

ลว.1 ส.ค. 2565

12 จัดจ้างท าไวนิล 1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพร การพิมพ์ ร้านสมพร การพิมพ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

พิธีไหว้ครู ราคาท่ีน าเสนอ 1,700.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ1,700.00 ราคาต่ าสุด 62/2565

ลว.1 ส.ค. 2565

13 จัดจ้างท าไวนิล 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพร การพิมพ์ ร้านสมพร การพิมพ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

พิธีทบทวนค าปฏิญาณ ราคาท่ีน าเสนอ 1,800.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,800.00 ราคาต่ าสุด 64/2565

ลว.1 ส.ค. 2565

14 จัดจ้างเหมาล้างเคร่ืองล้างจาน 12,305 12,305 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไทยจ๊วต นอร์ทเทิร์น บริษัทไทยจ๊วต นอร์ทเทิร์น เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 12,305.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  12,305.00 ราคาต่ าสุด 64/2565

ลว.1 ส.ค. 2565

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

ราคาท่ีเสนอ 400.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400.00 ราคาต่ าสุด 65/2565

ลว.1 ส.ค. 2565
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16 จัดซ้ือวัสดุประจ าห้องเรียน 68,026.00 68,026.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ช้ันป.1-3 เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 256/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 68,026.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 68,026.00 ลว. 4 ส.ค. 2565

17 จัดซ้ือวัสดุประจ าห้องเรียน 48,057.00 48,057.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ประนอมการค้า หจก. ประนอมการค้า เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ช้ันป.4-6 เชียงใหม่ เชียงใหม่ ราคาต่ าสุด 265/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 48,057.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  48,057.00 ลว. 6 ส.ค. 2565

18 จัดซ้ือถุงขยะสีด า 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไลค์ บรรจุภัณฑ์ บริษัทไลค์ บรรจุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

อินเตอร์เนช่ันแนล อินเตอร์เนช่ันแนล ราคาต่ าสุด 275/2565

ราคาท่ีน าเสนอ 7,500.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,500.00 ลว.12 ส.ค. 2565

19 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ า 75,780.00 75,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสปีด ซีเอ็มจ ากัด บริษัทสปีด ซีเอ็มจ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ราคาท่ีน าเสนอ 75,780.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 75,780.00 ราคาต่ าสุด 276/2565

ลว. 12 ส.ค. 2565

20 จัดซ้ือวัสดุตาข่ายล้อมสัตว์ปีก 17,237.00 17,237.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 17,237.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ  17,237.00 ราคาต่ าสุด 277/2565

ลว.12 ส.ค. 2565

21 จัดจ้างเหมาเคร่ืองบวงสวง 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ทัศนีย์ ธรรมสอน น.ส.ทัศนีย์ ธรรมสอน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

พิธีไหว้ครูดนตรี ราคาท่ีน าเสนอ 10,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000.00 ราคาต่ าสุด 66/2565

ลว.12 ส.ค. 2565

22 จัดจ้างล้างท าความสะอาด 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไวพจน์ ธะนันต์ นายไวพจน์ ธะนันต์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เคร่ืองปรับอากาศ ราคาท่ีน าเสนอ 3,000 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,000 ราคาต่ าสุด 67/2565

ห้องเรียนพิเศษ อนุบาล ลว. 20 ส.ค. 2565

23 จัดจ้างท าหนังสือเล่มเล็ก 14,994.00 14,994.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 14,994.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,994.00 ราคาต่ าสุด 68/2565

ลว. 20 ส.ค. 2565
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24 จัดจ้างขุดท่อบ าบัดน้ าเสีย 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ มาอ้าย นายประพันธ์ มาอ้าย เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 30,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,000.00 ราคาต่ าสุด 69/2565

ลว.20 ส.ค. 2565

25 จัดจ้างเหมาติดต้ังปล่อง 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนคร ชมภูจันทร์ นายนคร ชมภูจันทร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ดูดควัน ราคาท่ีน าเสนอ 35,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 35,000.00 ราคาต่ าสุด 70/2565

ลว. 20 ส.ค. 2565

25 จัดจ้างเข้าเล่มอัดกาว รายงาน 3,840.00 3,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
นวัตกรรม ราคาท่ีน าเสนอ 3,840.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,840.00 ราคาต่ าสุด 71/2565

ลว.20 ส.ค. 2565

26 จัดจ้างเหมาท าอาหารว่างและ 2,700.00 2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไพลิน กันธนาวินนท์ นางไพลิน กันธนาวินนท์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
อาหารกลางวัน ราคาท่ีน าเสนอ2,700.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ2,700.00 ราคาต่ าสุด 72/2565

ลว. 20 ส.ค. 2565

27 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 28,000.00 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กเพรส โอเอ เซ็นเตอร์ ร้านเอ็กเพรส โอเอ เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 28,000.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,000.00 ราคาต่ าสุด 291/2565

ลว.20 ส.ค. 2565

28 จัดซ้ือหนังสือเรียนเสริม 62,633.00 62,633.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคช่ันมอล จ ากัด บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคช่ันมอล จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ห้องเรียนพิเศษ MEP ราคาท่ีน าเสนอ 62,633.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 62,633.00 ราคาต่ าสุด 293/2565

ลว.20 ส.ค. 2565

29 จัดซ้ือหนังสือเรียนเสริม 72,607.00 72,607.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคช่ันมอล จ ากัด บริษัทโมเดิร์น เอ็นดูเคช่ันมอล จ ากัด เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
ห้องเรียนพิเศษ ห้องวิทย์-คณิตจจ ราคาท่ีน าเสนอ72,607.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 72,607.00 ราคาต่ าสุด 294/2566

ลว.20 ส.ค. 2566

30 จัดซ้ือโปรแกรมพัฒนาเด็กปฐมวัย 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์ รินทร์วงศ์ นายชัชวาลย์ รินทร์วงศ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 1,200.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200.00 ราคาต่ าสุด 309/2565

ลว.27 ส.ค. 2565



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา

31 จัดซ้ือวัสดุตาข่ายล้อมสัตว์ปีก 5,163.00 5,163.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน บริษัทดูโฮม จ ากัดมหาชน เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีน าเสนอ 5,130.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,130.00 ราคาต่ าสุด 310/2565

ลว.27 ส.ค. 2565

32 จัดจ้างเข้าเล่ม กิจกรรม 44,966.00 44,966.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
Learning Loss ภาษาไทย ราคาท่ีน าเสนอ 44,966.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 44,966.00 ราคาต่ าสุด 73/2565

ลว. 27 ส.ค. 2565

33 จัดจ้างเข้าเล่ม กิจกรรม 14,797.00 14,797.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
Learning Loss ภาษาอังกฤษ ราคาท่ีน าเสนอ 14,797.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,797.00 ราคาต่ าสุด 74/2565

ลว.27 ส.ค. 2565

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

ราคาท่ีเสนอ 400.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400.00 ราคาต่ าสุด 75/2565

ลว.27 ส.ค. 2565

34 จัดจ้างท าป้ายไวนิล รณรงค์ 600.00 6000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพร การพิมพ์ ร้านสมพร การพิมพ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ยาเสพติด ราคาท่ีเสนอ 400.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400.00 ราคาต่ าสุด 76/2565

ลว.27 ส.ค. 2565

34 จัดจ้างท าป้ายบอร์ดสต๊ิกเกอร์ 1750.00 1750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมพร การพิมพ์ ร้านสมพร การพิมพ์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

ราคาท่ีเสนอ 1,750.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,750.00 ราคาต่ าสุด 77/2565

ลว.27 ส.ค. 2565

34 จัดจ้างเข้าเล่ม กิจกรรม 21,090.00 21,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านแฟกซ์ ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี
Learning Loss คณิตศาสตร์ ราคาท่ีน าเสนอ 21,090.00 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,090.00 ราคาต่ าสุด 78/2565

ลว.27 ส.ค. 2565


