
 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
เดือนตุลาคม 256๔ 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อกรอบรูป 1,500  เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคากรอบรูป ร้านเกาะคากรอบรูป ไม่เกินวงเงิน งปม 4 ต.ค.64 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
ลำดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อจัดจา้ง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อน้ำมันรถตู้โรงเรียน 2,261.20  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกาะคา 
จำกัด 

สหกรณ์การเกษตรเกาะคา 
จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 4 พ.ย.64 

2 ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 635  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกาะคา 
จำกัด 

สหกรณ์การเกษตรเกาะคา 
จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 4 พ.ย.64 

3 ซื้อพรมอัดสีน้ำเงิน 350  เฉพาะเจาะจง ร้านอินดี้ นอร์ท แอนด์ มงคล ร้านอินดี้ นอร์ท แอนด์ มงคล ไม่เกินวงเงิน งปม   18 พ.ย.64 
4 ซื้อเครื่องทองน้อย 650  เฉพาะเจาะจง ร้านอานนทพ์ุทธภัณฑ ์ ร้านอานนทพ์ุทธภัณฑ์ ไม่เกินวงเงิน งปม   18 พ.ย.64 
5 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร 4,183.70  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ไม่เกินวงเงิน งปม   18 พ.ย.64 
6 ซื้อตรายาง 730  เฉพาะเจาะจง ร้านทีบีแสตมป ์

เซ็นเตอร์ 
ร้านทีบีแสตมป์  

เซ็นเตอร์ 
ไม่เกินวงเงิน งปม   18 พ.ย.64 

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ล่องสะเปา 

2,195  เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กฟลาวเวอร ์ ร้านบิ๊กฟลาวเวอร ์ ไม่เกินวงเงิน งปม 18 พ.ย.64 

8 ซื้อวัสดุสำนักงานธุรการ 921  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 18 พ.ย.64 
9 ซื้อวัสดุสำนักงานสังคมฯ 1,598  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 18 พ.ย.64 

10 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 8,500  เฉพาะเจาะจง ร้านวินเอ็ดทูเทนเมนท์ ร้านวินเอ็ดทูเทนเมนท์ ไม่เกินวงเงิน งปม   19 พ.ย.64 
11 ซื้อกล้องถ่ายรูป 27,600  เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซีพรีเมี่ยม หจก.ทีซีพรีเมี่ยม ไม่เกินวงเงิน งปม 26 พ.ย.64 
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ ์

ซ่อมแซมอาคาร 
1,147  เฉพาะเจาะจง บ.แม็คโคร จำกดั 

นางสาวศริิประภา หอระดี 
บ.แม็คโคร จำกดั 

นางสาวศริิประภา หอระดี 
ไม่เกินวงเงิน งปม 26 พ.ย.64 

 
 
 
 



แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

 เดือนธันวาคม 256๔ 
ลำดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อน้ำมันรถตู้โรงเรียน 1,171.60  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 3 ธ.ค.64 

2 ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 1,280  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 3 ธ.ค.64 

3 ซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร 410  เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ไม่เกินวงเงิน งปม 3 ธ.ค.64 
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กฬีาส ี 4,765  เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กฟลาวเวอร ์รา้น

มานิตย์และร้านดีมากๆ 
ร้านบิ๊กฟลาวเวอร ์รา้น
มานิตย์และร้านดีมากๆ 

ไม่เกินวงเงิน งปม 23 ธ.ค.64 

5 ซื้ออุปกรณ์วันเด็ก 
และปีใหม่ 

2,500  เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์และ 
ร้านstrawberry 

ร้านมานิตย์และ 
ร้านstrawberry 

ไม่เกินวงเงิน งปม 29 ธ.ค.64 

6 ซื้อกระดาษA4 
และกระดาษโฟโต ้

1,210  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 29 ธ.ค.64 

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตร
การมีงานทำ 

5,130  เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กฟลาวเวอร ์ ร้านบิ๊กฟลาวเวอร ์ ไม่เกินวงเงิน งปม 29 ธ.ค.64 

8 ซื้อชุดไมค์ลอย 3,170  เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ ไพศาล ร้านเอไอ ไพศาล ไม่เกินวงเงิน งปม 29 ธ.ค.64 
         
         
         
         
         
         
         
         



 
แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
เดือนมกราคม 2565 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อน้ำมันรถตู้โรงเรียน 3,460.80  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 4 ม.ค.65 

2 ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 635  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 4 ม.ค.65 

3 ซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร 730  เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ไม่เกินวงเงิน งปม 4 ม.ค.65 
4 ซื้อกระดาษ A4 115  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 10 ม.ค.65 
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตดัหญ้า 716.90  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ไม่เกินวงเงิน งปม 10 ม.ค.65 
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ 11,535.75  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 21 ม.ค.65 
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

กลุ่มสาระศิลปะ 
4,955  เฉพาะเจาะจง ร้านสะดวกซื้อพอคำ ร้านสะดวกซื้อพอคำ ไม่เกินวงเงิน งปม 21 ม.ค.65 

8 ซื้อยาเวชภัณฑ ์ 781  เฉพาะเจาะจง ร้านเคี้ยวโอสถ ร้านเคี้ยวโอสถ ไม่เกินวงเงิน งปม 21 ม.ค.65 
9 ซื้อเครื่องพิมพ ์

 Epson L3210 
4,290  เฉพาะเจาะจง ร้านทีซีพรีเมี่ยม ร้านทีซีพรีเมี่ยม ไม่เกินวงเงิน งปม 24 ม.ค.65 

10 ซื้ออุปกรณ์กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 

3,097  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 25 ม.ค.65 

11 ซื้อเครื่องพิมพ ์
 Epson L3210 

4,290  เฉพาะเจาะจง ร้านทีซีพรีเมี่ยม ร้านทีซีพรีเมี่ยม ไม่เกินวงเงิน งปม 28 ม.ค.65 

12 ซื้อเครื่องพิมพ ์
 Epson L3210 

4,290  เฉพาะเจาะจง ร้านทีซีพรีเมี่ยม ร้านทีซีพรีเมี่ยม ไม่เกินวงเงิน งปม 31 ม.ค.65 

13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
กลุ่มสาระสุขศึกษา 

2,495  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 31 ม.ค.65 



แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ลำดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานแนะแนว 

2,616  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 3 ก.พ.65 

2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานธุรการ 

1,813  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 3 ก.พ.65 

3 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร 845.30  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ไม่เกินวงเงิน งปม 3 ก.พ.65 
4 ซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร 640  เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ไม่เกินวงเงิน งปม 4 ก.พ.65 
5 ซื้อชุดกีฬา  2,450  เฉพาะเจาะจง ร้านจิรชัยสปอร์ต ร้านจิรชัยสปอร์ต ไม่เกินวงเงิน งปม 4 ก.พ.65 
6 ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร 5,990  เฉพาะเจาะจง บริษัทออฟฟติเมท ลำปาง บริษัทออฟฟติเมท ลำปาง ไม่เกินวงเงิน งปม 15 ก.พ.65 
7 ซื้อชุดตรวจATK 

และหน้ากากอนามัย 
1,950  เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช ลำปาง บริษัท ช.เภสัช ลำปาง ไม่เกินวงเงิน งปม 17 ก.พ.65 

8 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์  
TONER HP  

3,400  เฉพาะเจาะจง ร้านทีพคีอมพิวเตอร ์ ร้านทีพคีอมพิวเตอร ์ ไม่เกินวงเงิน งปม 17 ก.พ.65 

9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานวัดผล 

2,685  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 17 ก.พ.65 

10 ซื้อวัสดุปรับปรุงห้องสมุด 5,004  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 21 ก.พ.65 
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรม 

ศาสตร์พระราชา 
1,300  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 21 ก.พ.65 

12 ซื้อวัสดุอุปกรณ ์
งานเปิดบ้านวิชาการ 

3,890  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 24 ก.พ.65 

13 ซื้อวัสดุอุปกรณ ์
8 กลุ่มสาระ  

8,000.75  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 24 ก.พ.65 

 



แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

เดือนมีนาคม 2565 
ลำดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อจัดจา้ง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อน้ำมันรถตู้โรงเรียน 4,229.90  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 4 มี.ค.65 

2 ซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร 620  เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ไม่เกินวงเงิน งปม 4 มี.ค.65 
3 ซื้อวัสดุซ่อมไฟห้องรองฯ 468  เฉพาะเจาะจง นายสุรพล ชัยมณ ี นายสุรพล ชัยมณ ี ไม่เกินวงเงิน งปม 14 ม.ีค.65 
4 ซื้อวัสดุซ่อมโรงจอดรถนักเรียน 650  เฉพาะเจาะจง ร้านโรจนาพันธ ์ ร้านโรจนาพันธ ์ ไม่เกินวงเงิน งปม 14 ม.ีค.65 
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานปัจฉมินิเทศ 5,640  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 15 ม.ีค.65 
6 ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถโรงเรียน 150  เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาหม้อน้ำ ร้านเดชาหม้อน้ำ ไม่เกินวงเงิน งปม 21 ม.ีค.65 
7 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร 797.15  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ไม่เกินวงเงิน งปม 23 ม.ีค.65 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 



แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

เดือนเมษายน 2565 
ลำดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อน้ำมันรถตู้โรงเรียน 2,435.20  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 1 เม.ย.65 

2 ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 779  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 1 เม.ย.65 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

เดือนพฤษภาคม 2565 
ลำดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

2,314  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 11 พ.ค.65 

2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานแผนงานงบประมาณ 

2,121  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 11 พ.ค.65 

3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานบริหารทั่วไป 

475  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 11 พ.ค.65 

4 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร 5,778  เฉพาะเจาะจง บริษัทไทวัสด ุ
และนายศราวธุ เตจา 

บริษัทไทวัสด ุ
และนายศราวธุ เตจา 

ไม่เกินวงเงิน งปม 11 พ.ค.65 

5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
กิจกรรม 5 ส. 

1,745  เฉพาะเจาะจง หจก.ช๊อปเพลิน หจก.ช๊อปเพลิน ไม่เกินวงเงิน งปม 19 พ.ค.65 

6 ซื้อ ปพ.1-3 849  เฉพาะเจาะจง สำนักงาน สกสค. สำนักงาน สกสค. ไม่เกินวงเงิน งปม 20 พ.ค.65 
7 ซื้อเว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อม

โดเมน 
3,210  เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส ไม่เกินวงเงิน งปม 20 พ.ค.65 

8 ซื้อกระดานไวท์บอร์ด 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

870  เฉพาะเจาะจง หจก.ลำปางเลี่ยงฮะเฮง หจก.ลำปางเลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงิน งปม 20 พ.ค.65 

9 ซื้อกระดานไวท์บอร์ด 
กลุ่มสาระคณติศาสตร ์

290  เฉพาะเจาะจง หจก.ลำปางเลี่ยงฮะเฮง หจก.ลำปางเลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงิน งปม 20 พ.ค.65 

         
         
         
         
         



แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

เดือนมิถุนายน 2565 
ลำดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 
กลุ่มสาระสังคมศกึษาฯ 

880  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 1 มิ.ย.65 

2 ซื้อหมึกเติมปริ้นเตอร์ 1,600  เฉพาะเจาะจง ร้านทีพคีอมเซอร์วิส ร้านทีพคีอมเซอร์วิส ไม่เกินวงเงิน งปม 1 มิ.ย.65 
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

งานวิชาการ 
1,740  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 1 มิ.ย.65 

4 ซื้อน้ำมันรถตู้โรงเรียน 2,603.20  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 4 มิ.ย.65 

5 ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 2,505  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 4 มิ.ย.65 

6 ซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร 370  เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ไม่เกินวงเงิน งปม 4 มิ.ย.65 
7 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร 1,867.15  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ไม่เกินวงเงิน งปม 8 มิ.ย.65 
8 ซื้อไม้กวาดงานอาคารสถานที่ 1,750  เฉพาะเจาะจง ร้านรักเกียรต ิตื้อคำ ร้านรักเกียรต ิตื้อคำ ไม่เกินวงเงิน งปม 8 มิ.ย.65 
9 ซื้อของรางวัล 1,000  เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย ์ ร้านมานิตย ์ ไม่เกินวงเงิน งปม 9 มิ.ย.65 

10 ซื้ออุปกรณ์กลุ่มสาระศิลปะ 757  เฉพาะเจาะจง ร้านนวภัณฑ์และ 
ร้านเฮียงบรรณกิจ 

ร้านนวภัณฑ์และ 
ร้านเฮียงบรรณกิจ 

ไม่เกินวงเงิน งปม 10 ม.ิย.65 

11 ซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ฝึกสอนดนตร ี

2,770  เฉพาะเจาะจง ร้านสกุลไทย ร้านสกุลไทย ไม่เกินวงเงิน งปม 10 ม.ิย.65 

 
 
 
 



แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

เดือนมิถุนายน 2565 (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

12 ซื้อน้ำยาเอนกประสงค์ 400  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ ์เชื้อคำซาว นางสาวสุภาภรณ ์เชื้อคำซาว ไม่เกินวงเงิน งปม 16 ม.ิย.65 
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโสตฯ 430  เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอไพศาล ร้านเอไอไพศาล ไม่เกินวงเงิน งปม 16 ม.ิย.65 
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

กลุ่มสาระสังคมศกึษาฯ 
500  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 30 ม.ิย.65 

15 ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถตู้ 2,300  เฉพาะเจาะจง ร้านเจนวิทย์ มอเตอร ์ ร้านเจนวิทย์ มอเตอร ์ ไม่เกินวงเงิน งปม 30 ม.ิย.65 
16 ซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ 3,170  เฉพาะเจาะจง ร้านทัศนีย ์ ร้านทัศนีย ์ ไม่เกินวงเงิน งปม 30 ม.ิย.65 
17 ซื้ออุปกรณ์กลุ่มสาระ

ภาษาตา่งประเทศ 
710  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 30 ม.ิย.65 

18 ซื้ออุปกรณ์กลุ่มสาระ 
สุขศึกษา 

360  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 30 ม.ิย.65 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



แบบสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง 

เดือนกรกฎาคม 2565 
ลำดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่เสนอ และ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 ซื้อน้ำมันรถตู้โรงเรียน 5,646.40  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 4 ก.ค.65 

2 ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 1,807.60  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

สหกรณ์การเกษตร 
เกาะคา จำกัด 

ไม่เกินวงเงิน งปม 4 ก.ค.65 

3 ซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร 600  เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ร้านเพ็ญศร ีเกาะคา ไม่เกินวงเงิน งปม 6 ก.ค.65 
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
10,000  เฉพาะเจาะจง ร้านแกมมาโก ้ ร้านแกมมาโก ้ ไม่เกินวงเงิน งปม 6 ก.ค.65 

5 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงคอมพวิเตอร ์ 20,400  เฉพาะเจาะจง ร้านทีพคีอม เซอร์วิส ร้านทีพคีอม เซอร์วิส ไม่เกินวงเงิน งปม 7 ก.ค.65 
6 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร 749  เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ไม่เกินวงเงิน งปม 7 ก.ค.65 
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 

งานธุรการ 
516  เฉพาะเจาะจง ร้านเฮียงบรรณกิจ ร้านเฮียงบรรณกิจ ไม่เกินวงเงิน งปม 7 ก.ค.65 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


