
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือสารานุกรมไทยฯ เล่มที่ 42 จ านวน 91 เล่ม 24,955.00          24,955.00          เฉพาะเจาะจง มลูนิธโิครงการสารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชนฯ

มลูนิธโิครงการสารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชนฯ

มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 57/2565 ลว.9/9/2565

2 น้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนกนัยายน 2565 26,700.00          26,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญสุข ซิตต้ีออยซ์ หจก.เจริญสุข ซิตต้ีออยซ์ มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 58/2565 ลว.9/9/2565

3 น้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนกนัยายน 2565 (คร่ึงเดือนหลัง) 27,090.00          27,090.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญสุข ซิตต้ีออยซ์ หจก.เจริญสุข ซิตต้ีออยซ์ มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 58.1/2565 ลว.19/9/2565

4 วสัดุเพื่อใชใ้นงานส านักงาน จ านวน 16 รายการ 47,070.00          47,070.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ากดั บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 59/2565 ลว.22/9/2565

5 ซ้ือหมกึเคร่ืองพิมพ์เพื่อใชใ้นงานส านักงาน จ านวน 4 รายการ

 - หมกึ 85 A จ านวน 15 กล่อง

 - หมกึ Kyocera จ านวน 9 กล่อง

 - หมกึ OKI จ านวน 16 กล่อง

 - หมกึ Brother สี ด า จ านวน 15 กล่อง

 - หมกึน้ าส ารับเคร่ืองพิมพ์ Brotherขนาด 1,000 ml. จ านวน 2 ขวด

177,125.00        177,125.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนาเทค หจก.ล้านนาเทค มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 60/2565 ลว.22/9/2565

6 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 11,916.00          11,916.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพรธรุกจิ ร้านศิริพรธรุกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 61/2565 ลว.22/9/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน………กันยำยน……... พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที่……...เดอืน………………………..พ.ศ. 2565



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน………กันยำยน……... พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที่……...เดอืน………………………..พ.ศ. 2565

7 ซ้ือหมกึเคร่ืองพิมพ์เพื่อใชใ้นงานส านักงาน จ านวน 4 รายการ

 - หมกึ 85 A จ านวน 20 กล่อง

 - หมกึ Ricoh สีด า จ านวน 11 กล่อง

 - หมกึ Ricoh สีฟ้า จ านวน 4 กล่อง

 - หมกึ Ricoh สีแดง จ านวน 3 กล่อง

 - หมกึ Ricoh สีเหลือง จ านวน 3 กล่อง

112,912.00        112,912.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ากดั บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 62/2565 ลว.27/9/2565

8 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ

 - กล้อง Video Conference

 - Monitor (จอมอนิเตอร์)

34,906.00          34,906.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนาเทค หจก.ล้านนาเทค มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 63/2565 ลว.29/9/2565

9 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 454,206.00        454,206.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนาเทค หจก.ล้านนาเทค มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 64/2565 ลว.29/9/2565

10 วสัดุส านักงานจ านวน 6 รายการ 4,110.00           4,110.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพรธรุกจิ ร้านศิริพรธรุกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 65/2565 ลว.29/9/2565

11 วสัดุงานบ้านงานครัวและรัฐพิธี 53,730.00          53,730.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพรธรุกจิ ร้านศิริพรธรุกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 66/2565 ลว.29/9/2565

12 วสัดุส านักงาน 90,000.00          90,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพรธรุกจิ ร้านศิริพรธรุกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 67/2565 ลว.29/9/2565



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน………กันยำยน……... พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที่……...เดอืน………………………..พ.ศ. 2565

13 จา้งท ารูปเล่มคู่มอืปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินภาครัฐ จ านวน 6 เล่ม 2,792.00           2,792.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพรธรุกจิ ร้านศิริพรธรุกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 62/2565 ลว.29/9/2565

14 จา้งซ่อมแซมป้ายชื่อสพท.  ประตูห้อน้ า หลังคาห้องพัสดุ

 และอปุกรณ์ภายในห้องน้ า

11,235.00          11,235.00          เฉพาะเจาะจง นายราเชนฐ์  ลุงยาด นายราเชนฐ์  ลุงยาด มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 63/2565 ลว.14/9/2565

15 จา้งซ่อมแซมกนัสาดบริเวณหน้าห้องพัสดุ 56,000.00          56,000.00          เฉพาะเจาะจง นายราเชนฐ์  ลุงยาด นายราเชนฐ์  ลุงยาด มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 64/2565 ลว.15/9/2565

16 จา้งซ่อมแซมโรงพักขยะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 3 21,420.00          31,420.00          เฉพาะเจาะจง นายราเชนฐ์  ลุงยาด นายราเชนฐ์  ลุงยาด มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 65/2565 ลว.30/9/2565

17 จา้งทาสีร้ัวบริเวณหน้าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 3 32,945.00          32,945.00          เฉพาะเจาะจง นายราเชนฐ์  ลุงยาด นายราเชนฐ์  ลุงยาด มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 66/2565 ลว.30/9/2565

18 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 3 90,000.00          90,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเมอืงคอนเซอร์วสิ ร้านเมอืงคอนเซอร์วสิ มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 67/2565 ลว.30/9/2565



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน………กันยำยน……... พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที่……...เดอืน………………………..พ.ศ. 2565

19 จา้งปรับปรุงภูมทิัศน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 3 40,000.00          40,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเมอืงคอนเซอร์วสิ ร้านเมอืงคอนเซอร์วสิ มคุีณสมบัติถกูต้อง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาต่ าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 68/2565 ลว.30/9/2565


