
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 น้้ำมนัเชื้อเพลิงประจ้ำเดือนสิงหำคม 2565 42,940.00         42,940.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญสุข ซิตต้ีออยซ์ หจก.เจริญสุข ซิตต้ีออยซ์ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  45.1/2565 ลว.1/8/2565

2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพื อใช้ในงำนส้ำนักงำน จ้ำนวน 10 รำยกำร 43,176.00         43,176.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริพรธุรกจิ ร้ำนศิริพรธุรกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  46/2565 ลว.2/8/2565

3 วัสดุโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำคุณธรรม สพฐ. 2,910.00           2,910.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริพรธุรกจิ ร้ำนศิริพรธุรกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  47/2565 ลว.3/8/2565

4 วัสดุโครงกำร IQA Aword จ้ำนวน 3 รำยกำร 2,345.00           2,345.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริพรธุรกจิ ร้ำนศิริพรธุรกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  48/2565 ลว.3/8/2565

5 กระดำษช้ำระมว้นใหญ่ 36 มว้น 8,100.00           8,100.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริพรธุรกจิ ร้ำนศิริพรธุรกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน

วงเงินงบประมำณ

เลขที  49/2565 ลว.5/8/2565

6 ยำฆำ่หญ้ำ 2 แกลลอน 2,650.00           2,650.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสันทรำยค้ำเหล้ก ร้ำนสันทรำยค้ำเหล้ก มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  50/2565 ลว.8/8/2565

7 วัสดุโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐม
จ้ำนวน 8 รำยกำร

2,815.00           2,815.00              เจพำะเจำะจง ร้ำนศิริพรธุรกจิ ร้ำนศิริพรธุรกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน

วงเงินงบประมำณ

เลขที  51/2565 ลว.8/8/2565

8 วัสดุเพื อพัฒำศักยภำพครูผู้สอนปฐมวัย กจิกรรมที  1 จ้ำนวน 4 รำยกำร 2,295.00           2,295.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริพรธุรกจิ ร้ำนศิริพรธุรกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  52/2565 ลว.15/8/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน………สงิหำคม……... พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม่ เขต 3

วนัที่……...เดอืน………………………..พ.ศ. 2565



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน………สงิหำคม……... พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม่ เขต 3

วนัที่……...เดอืน………………………..พ.ศ. 2565

9 วัสดุเพื อใช้อบรมครูภำษำองักฤษ PLC จ้ำนวน 3 รำยกำร 4,815.00           4,815.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริพรธุรกจิ ร้ำนศิริพรธุรกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  53/2565 ลว.15/8/2565

10 วัสดุส้ำหรับปล่อยสัญญำณอนิเตอร์เน็ต ณ หอ้งประชุมเคียงคีรี จ้ำนวน 6 รำยกำร 19,965.00         19,965.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝำง) จ้ำกดั บริษัท กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝำง) จ้ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  54/2565 ลว.22/8/2565

11 จำ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ สนง.เขต 15,070.00         15,070.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต.เจริญกำรไฟฟ้ำ ร้ำน ต.เจริญกำรไฟฟ้ำ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  48/2565 ลว.9/8/2565

12 จำ้งท้ำรูปเล่มรำยงำนกำรก้ำกบัติดตำมกำรด้ำเนินงำน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 
เดือน
จ้ำนวน 25 เล่ม

9,900.00           9,900.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริพรธุรกจิ ร้ำนศิริพรธุรกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  49/2565 ลว.10/8/2565

13 จำ้งท้ำป้ำไวนิลพร้อมขงึเฟรม จ้ำนวน 3 ป้ำย 17,462.00         17,462.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริพรธุรกจิ ร้ำนศิริพรธุรกจิ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน

วงเงินงบประมำณ

เลขที  49.1/2565 ลว.10/8/2565

14 จำ้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน กษ-2851 เชียงใหม ่เช็คระยะ 12,569.17         12,569.17            เฉพำะเจำะจง บริษัท นอร์ทเวฟ จ้ำกดั บริษัท นอร์ทเวฟ จ้ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  50/2565 ลว.10/8/2565

15 จำ้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน ขล-98851 เชียงใหม ่เช็คระยะ 37,563.42         37,563.42            เฉพำะเจำะจง บริษัท มติซูวชิระออโต้เซลล์ จ้ำกดั บริษัท มติซูวชิระออโต้เซลล์ จ้ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน

วงเงินงบประมำณ

เลขที  50.1/2565 ลว.10/8/2565

16 จำ้งล้ำงเครื องปรับอำกำศ ภำยในอำคำรส้ำนักงำนทุกกลุ่มงำน 42,158.00         42,158.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ฝำงแอร์ คูลเลอร์แมชชีน
แอนด์อเิล็กทรอนิก

หจก.ฝำงแอร์ คูลเลอร์แมชชีน
แอนด์อเิล็กทรอนิก

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  51/2565 ลว.10/8/2565



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน………สงิหำคม……... พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม่ เขต 3

วนัที่……...เดอืน………………………..พ.ศ. 2565

17 จำ้งซ่อมเครื องปรับอำกำศหอ้ง ICT และหอ้งผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงนเขตฯ
เปลี ยนมอเตอร์ระบำยควำมร้อน

3,317.00           3,317.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ฝำงแอร์ คูลเลอร์แมชชีน
แอนด์อเิล็กทรอนิก

หจก.ฝำงแอร์ คูลเลอร์แมชชีน
แอนด์อเิล็กทรอนิก

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  52/2565 ลว.10/8/2565

18 จำ้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน นง-9861 เชียงใหม ่เช็คระยะ 6,220.45           6,220.45              เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม ่จ้ำกดั สำขำฝำง บริษัท โตโยต้ำ เชียงใหม ่จ้ำกดั สำขำฝำง มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  53/2565 ลว.16/8/2565

19 จำ้งท้ำป้ำยชื อรองผอ.สพป.เชียงใหม ่เขต 3 จ้ำนวน 3 ป้ำย 900.00             900.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝำงโฆษณำ ร้ำนฝำงโฆษณำ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  54/2565 ลว.16/8/2565

20 จำ้งท้ำป้ำยชื อรองผอ.สพป.เชียงใหม ่และตรำยำงชื อพร้อมต้ำแหน่ง 
รองผอ.สพป.เชียงใหม ่เขต 3 จ้ำนวน 3 ป้ำย

1,000.00           1,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝำงโฆษณำ ร้ำนฝำงโฆษณำ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  55/2565 ลว.16/8/2565

21 จำ้งซ่อมเครื องพิมพ์ Brother MFC - 3757 
 รหสั 7440-009-0151 กลุ่มนโยบำยและแผน

5,778.00           5,778.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ล้ำนนำเทค หจก.ล้ำนนำเทค มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน

วงเงินงบประมำณ

เลขที  55.1/2565 ลว.18/8/2565

22 จำ้งท้ำป้ำยไวนิลพร้อมขำต้ังเหล็ก No gift Policy จ้ำนวน 6 ป้ำย 23,700.00         23,700.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝำงโฆษณำ ร้ำนฝำงโฆษณำ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  56/2565 ลว.26/7/2565

23 จำ้งท้ำป้ำยไวนิลพร้อมขำต้ังเหล็กโครงกำรรณรงค์ใช้ถงุผ้ำ รณรงค์ใช้แกว้ส่วนต้ว
และกำรรณรงค์ลดกำรใช้ถงุพลำสติก  จ้ำนวน 3 ป้ำย

3,600.00           3,600.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝำงโฆษณำ ร้ำนฝำงโฆษณำ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน

วงเงินงบประมำณ

เลขที  57/2565 ลว.16/8/2565

24 จำ้งเหมำรถบัสโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ณ จงัหวัดกำญจนบุรี 
วันที  24 - 28 สิงหำคม 2565

140,000.00        140,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงษ์  บริสุทธิ์ นำยณัฐพงษ์  บริสุทธิ์ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  58/2565 ลว.16/8/2565



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน………สงิหำคม……... พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม่ เขต 3

วนัที่……...เดอืน………………………..พ.ศ. 2565

25 จำ้งซ่อมแซมเครื องขยำยเสียงหอ้งประชุม ชั้น 4 6,600.00           6,600.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต.เจริญกำรไฟฟ้ำ ร้ำน ต.เจริญกำรไฟฟ้ำ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  59/2565 ลว.16/8/2565

26 จำ้งท้ำตรำยำงรับหนังสือ จ้ำนวน 8 อนั
ตรำยำงที อยูส้่ำนักงำนเขตฯ จ้ำนวน  2 อนั

5,200.00           5,200.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมวงำนพิมพ์ ร้ำนแมวงำนพิมพ์ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  60/2565 ลว.25/8/2565

27 จำ้งซ่อมเครื องมกิซ์ควบคุมเสียงและเครื องขยำยเสียงหอ้งประชุม ชั้น 2,4 5,500.00           5,500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต.เจริญกำรไฟฟ้ำ ร้ำน ต.เจริญกำรไฟฟ้ำ มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเสนอ
รำคำต ้ำสุดภำยใน
วงเงินงบประมำณ

เลขที  61/2565 ลว.25/8/2565


