
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำร

คดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปรวมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เดือน ต.ค. 2564 มจี ำนำวน  0 

 รำยกำร รวมงบประมำณ

ทั้งส้ิน

0 บำท

จ ำนวนผู้ได้รับ

คดัเลือก - รำยกำร

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

โรงเรียนบ้ำนแม่นะ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที ่ 1 เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำร

คดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
จดัซ้ือวสัดุโครงการวดัผล
ประเมินผล

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,000 ร้านดีเน็ต 4,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ1/2565              
29 พ.ย. 2564

สรุปรวมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เดือน พ.ย. 2564 มจี ำนำวน  

12  รำยกำร รวมงบประมำณ

ทั้งส้ิน

4,000 บำท

จ ำนวนผู้ได้รับ

คดัเลือก 1 

รำยกำร

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

โรงเรียนบ้ำนแม่นะ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที ่ 1 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำร

คดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุโครงการวดัผล
ประเมินผล

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 9,000 ร้านดีเน็ต 9,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ2/2565               
 13 ธ.ค. 2564

2 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันาส่ือ
และนวตักรรม

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,500 ร้านดีเน็ต 4,500

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ3/2565           
13ธ.ค. 2564

3 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
ดนตรี-นาฏศิลป์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านพีพีช็อป 
4,000

ร้านพีพีช็อป 
4,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ4/2565              
13 ธ.ค. 2564

4 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
ทกัษะลูกเสือ เนตรนารี

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,900 ร้านดีเน็ต  4,900

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ5/2563              
13 ธ.ค. 2564

5 จดัซ้ือวสัดุโครงการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจให้แก่
บคุลากร

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 2,000 ร้านดีเน็ต  2,000

เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ6/2565              
23 ธ.ค.. 2564

6 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันาส่ือ
และนวตักรรม

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,500 ร้านดีเน็ต 4,500

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ7/2565              
23 ธ.ค.. 2564

7 จดัซ้ือวสัดุโครงการวดัผล
ประเมินผล

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,500 ร้านดีเน็ต 4,500

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ8/2565              
23 ธ.ค.. 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

โรงเรียนบ้ำนแม่นะ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที ่ 1 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2564



8 จดัซ้ือวสัดุโครงการทวิพหุ
ภาษา

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,000 ร้านดีเน็ต 4,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ9/2565              
23 ธ.ค.. 2564

9 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ 300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง

นายวิญญู คนัธะ
สุขี 300,000

นายวิญญู 
คนัธะสุขี 
300,000

เป็นผูรั้บจา้ง
โดยตรง

จ1/2565              
30 ธ.ค.. 2564

สรุปรวมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เดือน ธ.ค. 2564 มจี ำนำวน  9 

 รำยกำร รวมงบประมำณ

ทั้งส้ิน

337,400 บำท

จ ำนวนผู้ได้รับ

คดัเลือก 9 

รำยกำร



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำร

คดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือชุดตรวจ ATK 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ

21,400 21,400 เฉพาะเจาะจง
ร้านพีพีช็อป 
21,400

ร้านพีพีช็อป 
21,400

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ10/2565            
27 ม.ค. 2565

2 จดัซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ

4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง
ร้านพีพีช็อป 
4,600

ร้านพีพีช็อป 
4,600

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ11/2565            
27 ม.ค. 2565

3 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
งานธุรการ การเงินและพสัดุ

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,900 ร้านดีเน็ต 4,900

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ12/2565            
27 ม.ค. 2565

สรุปรวมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เดือน ม.ค. 2565 มจี ำนำวน  3 

 รำยกำร รวมงบประมำณ

ทั้งส้ิน

30,900 บำท

จ ำนวนผู้ได้รับ

คดัเลือก 3 

รำยกำร

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

โรงเรียนบ้ำนแม่นะ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที ่ 1 เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2565



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำร

คดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จา้งเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน
35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง

นายวิญญู คนัธะ
สุขี 35,000

นายวิญญู 
คนัธะสุขี 35,000

เป็นผูรั้บจา้ง
โดยตรง

จ5/2565               
  11 ก.พ. 2565

2 จดัซ้ือวสัดุโครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธ์

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,000 ร้านดีเน็ต 4,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ13/2565            
17 ก.พ. 2565

3 จดัซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริม
นิสยัรักการอ่าน

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,000 ร้านดีเน็ต 4,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ14/2565            
24 ก.พ. 2565

4 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
ทกัษะลูกเสือ เนตรนารี

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,900 ร้านดีเน็ต 4,900

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ15/2565            
24 ก.พ. 2565

5 จดัซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริม
สุขภาพ

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านพีพีช็อป 
25,000

ร้านพีพีช็อป 
25,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ16/2565            
24 ก.พ. 2565

6 จดัซ้ือวสัดุโครงการลูกเสือ
ตา้นยาเสพติด

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านพีพีช็อป 
3,000

ร้านพีพีช็อป 
3,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ17/2565            
24 ก.พ. 2565

สรุปรวมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เดือน ก.พ. 2565 มจี ำนำวน  6

 รำยกำร รวมงบประมำณ

ทั้งส้ิน

75,900 บำท

จ ำนวนผู้ได้รับ

คดัเลือก 6 

รำยกำร

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้ำนแม่นะ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที ่ 1 เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำร

คดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุโครงการครูนอก
ห้อง

4,900 4,900
เฉพาะเจาะจง

ร้านพีพีช็อป 
4,900

ร้านพีพีช็อป 
4,900

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ18/2565             
 3 มี.ค. 2565

2 จดัซ้ือวสัดุโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

1,000 1,000
เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 1,000 ร้านดีเน็ต 1,000
เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ19/2565             
 3 มี.ค. 2565

3
จดัซ้ือวสัดุโครงการอนุรักษ ์
ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

1,000 1,000
เฉพาะเจาะจง

ร้านพีพีช็อป 
1,000

ร้านพีพีช็อป 
1,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ20/2565             
 3 มี.ค. 2565

4
จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
ดนตรี-นาฏศิลป์

1,000 1,000
เฉพาะเจาะจง

ร้านพีพีช็อป 
1,000

ร้านพีพีช็อป 
1,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ21/2565             
 3 มี.ค. 2565

5
จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
งานกลุ่มงานบริหารบคุคล

2,000 2,000
เฉพาะเจาะจง

ร้านพีพีช็อป 
2,000

ร้านพีพีช็อป 
2,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ22/2565             
 3 มี.ค. 2565

6
จดัซ้ือวสัดุโครงการการ
ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ี

1,000 1,000
เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 1,000 ร้านดีเน็ต 1,000
เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ23/2565             
 3 มี.ค. 2565

7
จดัซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริม
สุขภาพ

25,000 25,000
เฉพาะเจาะจง

ร้านพีพีช็อป 
25,000

ร้านพีพีช็อป 
25,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ24/2565             
 3 มี.ค. 2565

วนัที ่ 1 เดือน มนีำคม  พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มนีำคม 2565

โรงเรียนบ้ำนแม่นะ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3



8
จดัซ้ือวสัดุโครงการโรงเรียน
สุจริต

4,900 4,900
เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 4,900 ร้านดีเน็ต 4,900
เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ25/2565             
 3 มี.ค. 2565

9

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ระดบัประถมศึกษา

39,790 39,790

เฉพาะเจาะจง

ร้าน CS 
Computer 39,790

ร้าน CS 
Computer 39,790 เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ26/2565             
 3 มี.ค. 2565

10
จดัซ้ือวสัดุโครงการทวิพหุ
ภาษา

3,000 3,000
เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 3,000 ร้านดีเน็ต 3,000
เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ27/2565             
 3 มี.ค. 2565

11
จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันาส่ือ
นวตักรรม

3,000 3,000
เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 3,000 ร้านดีเน็ต 3,000
เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ28/2565             
 3 มี.ค. 2565

12
จดัซ้ือวสัดุโครงการวดัผล
ประเมินผล

4,500 4,500
เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 4,500 ร้านดีเน็ต 4,500
เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ29/2565             
 3 มี.ค. 2565

13
จดัซ้ือวสัดุโครงการจดัซ้ือ
วสัดุรายหวัห้องเรียน

35,217 35,217
เฉพาะเจาะจง

บจก.นานาเชียง
ดาว 35,217

บจก.นานาเชียง
ดาว 35,217

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ30/2565             
 3 มี.ค. 2565

14
จดัซ้ือวสัดุโครงการจดัซ้ือ
วสัดุรายหวัห้องเรียนปฐมวยั

4,000 4,000
เฉพาะเจาะจง

บจก.นานาเชียง
ดาว 4,000

บจก.นานาเชียง
ดาว 4,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ31/2565             
 3 มี.ค. 2565

15
จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
งานธุรการ การเงินพสัดุ

27,000 27,000
เฉพาะเจาะจง

บจก.นานาเชียง
ดาว 27,000

บจก.นานาเชียง
ดาว 27,000

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ32/2565             
 3 มี.ค. 2565

16
จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
อาคารสถานท่ี

17,500 17,500
เฉพาะเจาะจง

บจก.นานาเชียง
ดาว 17,500

บจก.นานาเชียง
ดาว 17,500

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ33/2565             
 3 มี.ค. 2565

17
จดัซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริม
สุขภาพ

8,538 8,538
เฉพาะเจาะจง

บจก.นานาเชียง
ดาว 8,538

บจก.นานาเชียง
ดาว 8,538

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ34/2565             
 3 มี.ค. 2565

18
จดัซ้ือวสัดุโครงการวดัผล
ประเมินผล

4,170 4,170
เฉพาะเจาะจง

บจก.นานาเชียง
ดาว 4,170

บจก.นานาเชียง
ดาว 4,170

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ35/2565             
 3 มี.ค. 2565



19
จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันาส่ือ
นวตักรรม

2,695 2,695
เฉพาะเจาะจง

บจก.นานาเชียง
ดาว 2,695

บจก.นานาเชียง
ดาว 2,695

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ36/2565             
 3 มี.ค. 2565

20 จา้งเหมาท าอาหารวนัปัจฉิม 
ปีการศึกษา 2564

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง
นางมาลี คุย้เข่ีย 
10,000

นางมาลี คุย้เข่ีย 
10,000

เป็นผูรั้บจา้ง
โดยตรง

จ6/2565               
  4 มี.ค. 2565

21 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
อาคารสถานท่ี

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,900 ร้านดีเน็ต 4,900

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ38/2565             
 10 มี.ค. 2565

22 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันาส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,400 ร้านดีเน็ต  4,400

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ39/2565             
 10 มี.ค. 2565

24 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันาส่ือ
วิทยาศาสตร์

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,900 ร้านดีเน็ต  4,900

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ40/2565             
 10 มี.ค. 2565

25 จดัซ้ือวสัดุโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,900 ร้านดีเน็ต  4,900

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ41/2565             
 10 มี.ค. 2565

26 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
ดนตรี-นาฏศิลป์

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 2,500 ร้านดีเน็ต  2,500

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ42/2565             
 10 มี.ค. 2565

27 จดัซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริม
นิสยัรักการอ่าน

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,950 ร้านดีเน็ต  4,950

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ43/2565             
 10 มี.ค. 2565

28 จดัซ้ือหนงัสือเรียนฟรี 15 ปี 
ปีการศึกษา 2565 221,672 221,672 เฉพาะเจาะจง

บจก.โมเดิร์น 
เอ็ดดูเคชัน่ 
221,672

บจก.โมเดิร์น 
เอ็ดดูเคชัน่ 
221,672

เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ44/2565             
 14 มี.ค. 2565

29 จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
งานธุรการ การเงินพสัดุ

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,900 ร้านดีเน็ต 4,900

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ45/2565             
 31 มี.ค. 2565

30 จดัซ้ือวสัดุโครงการวนัส าคญั
2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 2,500 ร้านดีเน็ต 2,500
เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ46/2565             
 31 มี.ค. 2565



31 จดัซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริม
นิสยัรักการอ่าน

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง
ร้านดีเน็ต 4,950 ร้านดีเน็ต 4,950

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ47/2565             
 31 มี.ค. 2565

สรุปรวมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เดือน ม.ีค. 2565 มจี ำนำวน  

31  รำยกำร รวมงบประมำณ

ทั้งส้ิน

460,782 บำท

จ ำนวนผู้ได้รับ

คดัเลือก 31 

รำยกำร

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำร

คดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปรวมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เดือน เม.ย. 2565 มจี ำนำวน  0 

 รำยกำร รวมงบประมำณ

ทั้งส้ิน

0 บำท

จ ำนวนผู้ได้รับ

คดัเลือก  0 

รำยกำร

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

โรงเรียนบ้ำนแม่นะ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที ่ 1 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2565



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)

วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำร

คดัเลือกและ

รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
จา้งเหมาปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มโรงเรียน

9,000 9,000
เฉพาะเจาะจง

นายมานพ  คุย้
เข่ีย 9,000

นายมานพ  คุย้
เข่ีย 9,000

เป็นผูรั้บจา้ง
โดยตรง

จ10/2565              
  3 พ.ค. 2565

2
จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
ทกัษะลูกเสือ เนตรนารี

16,500 16,500
เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 16,500 ร้านดีเน็ต 16,500
เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ48/2565             
 3 พ.ค. 2565

3
จดัซ้ือวสัดุโครงการพฒันา
หลกัสูตร

3,400 3,400
เฉพาะเจาะจง

ร้านพีพีช็อป 
3,400

ร้านพีพีช็อป 
3,400

เป็นผูข้ายโดยตรง
ซ49/2565             
 19  พ.ค. 2565

4
จดัซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริม
นิสยัรักการอ่าน

4,950 4,950
เฉพาะเจาะจง

ร้านดีเน็ต 4,950 ร้านดีเน็ต 4,950
เป็นผูข้ายโดยตรง

ซ50/2565             
 26  พ.ค. 2565

สรุปรวมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

เดือน พ.ค. 2565 มจี ำนำวน  4 

 รำยกำร รวมงบประมำณ

ทั้งส้ิน

33,850 บำท

จ ำนวนผู้ได้รับ

คดัเลือก  4 

รำยกำร

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงเรียนบ้ำนแม่นะ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3

วนัที ่ 1 เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. 2565


