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O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

http://www.mst.ac.th/index.php/oit?id=351
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

การจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

วัน เดือน ป ี
(ประกาศผู้ชนะ) 

โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

7 ม.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(งานเวรประจ าวัน และประจ าจดุประตโูรงเรยีน) 
-วัสดุอุปกรณเ์ครื่องใช้ส านักงาน จ านวน ๑ ชุด 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๖,๑๙๘.๐๐ บาท เอ.ซี.ซ.ี สเตชันเนอร ี  

7 ม.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(งานเวรประจ าวัน และประจ าจุดประตูโรงเรียน)  
-ร่มสนาม ๖๐ นิ้ว พร้อมขาตั้ง จ านวน ๖ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อมัเบรลลา่ เฮ้าส ์  

7 ม.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
(การบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)  
-วัสดุอุปกรณเ์ครื่องใช้ส านักงาน จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๖๒๘.๐๐ บาท เอ.ซี.ซ.ี สเตชันเนอร ี  

7 ม.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
(การบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) 
-เก้าอี้ส านกังาน และช้ันอเนกประสงค์ ๓ ช้ันโล่ง  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะภัณฑ์  

7 ม.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
(การบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)  
-หมึก brother t ๓๑๐ black, brother t ๓๑๐ cyan,brother  
t ๓๑๐ magenta,brother t ๓๑๐ yellow, hp ๑๐๒๐ (Q๒๖๑๒A) 
(๑๒.๑๗.๑๗.๐๓) จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๘,๖๑๐.๐๐ บาท บริษัท ที.ดี.ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ จ ากัด  

7 ม.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
(การบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)  
- เครื่องปริ้นท์ BROTHER T๒๒๐ จ านวน 1 เครื่อง  
และเครื่องปริ้นท์ HP laser ๑๐๗๔  จ านวน ๑ เครื่อง 

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๘,๕๐๐.๐๐ บาท  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดสก์ทอป คอมพวิเตอร ์  



การจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 
 

วัน เดือน ปี 
(ประกาศผู้ชนะ) 

โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

7 ม.ค.65 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ (กิจกรรมเกี่ยวกับการท าความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน)  
-สินค้าน้ ายา และอุปกรณ์ท าความสะอาด จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท ล าปางคลีน  

25 ม.ค. 65 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป)  
-วัสดุอุปกรณเ์ครือ่งใช้ส านักงาน จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๕,๖๖๐.๐๐ บาท เอ.ซี.ซ.ี สเตชันเนอร ี  

4 ก.พ. 65 โครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพ 
(กิจกรรมพัฒนางานอาชีพช่างเช่ือมโลหะ)  
-วัสดุอุปกรณ์ส าหรับโครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพ 
(ช่างเช่ือมโลหะ) จ านวน ๑ ชุด   

วิธีเฉพาะเจาะจง ๗๘,๗๘๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีเคหะกิจ  

4 ก.พ. 65 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
(กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนช่างอิเล็กทรอนิกส์) 
-วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
(รายการปรากฏตามเอกสารแนบ) จ านวน ๑ ชุด 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๘,๑๖๐.๐๐ บาท เอไอ-ไพศาล ล าปาง  

8 ก.พ.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
(กิจกรรมสภานักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-Printer Brother DCP - T๒๒๐ จ านวน ๑ เครื่อง  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดสก์ทอป คอมพวิเตอร์   

9 ก.พ.65 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
(กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์)  
-ชุดเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๒,๙๘๕.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่การดนตรี 
และกีฬา 

 

 



การจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 
 

วัน เดือน ป(ีประกาศผู้ชนะ) โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

9 ก.พ.65 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้านสุขภาพอนามัย 
ของนักเรียน (กิจกรรมกีฬาสีภายใน)  
-เหรียญรางวัล จ านวน ๔๕๖ เหรียญ  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๓,๖๘๐.๐๐ บาท ล าปางสปอร์ท  

9 ก.พ.65 โครงการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมคุณลักษณะ 
ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน (กิจกรรมกีฬาสีภายใน)  
-กลองทอมบ้า จ านวน ๒ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๘๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหมก่ารดนตรีและกีฬา   

9 ก.พ.65 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีฯ 
(พัฒนาห้องเรียน และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ)  
- เสื้อกาวน์ แลป (Lab Grown) จ านวน ๕๐ ตัว  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท จิรชัยสปอร์ต  

9 ก.พ.65 โครงการซื้อวสัดุอุปกรณส์ าหรับการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
-วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง 10,0๐๐.๐๐ บาท เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  

10 ก.พ.65 โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการสอน 
กลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์)  
- ชุดตู้ล าโพงแบบเคลื่อนที่ ๑๕๐ W จ านวน ๑ เครื่อง  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๖๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจียวพานิช  

11 ก.พ.65 โครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพ (กิจกรรมพัฒนางาน
อาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)  
-1. ไม้อัด ๑๕ มม. จ านวน 7 แผ่น  2. เหล็กกล่อง ขนาด ๑x๑ 
นิ้ว จ านวน 3 เส้น  3. ล้อลากของ ๓ นิ้ว จ านวน 8 ตัว  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๘,๗๕๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีเคหะกิจ  



การจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

วัน เดือน ป(ีประกาศผู้ชนะ) โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

11 ก.พ.65 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนฯ ช่างก่อสร้าง  
- วัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการเรียนการสอนฯ ช่างก่อสร้าง  
จ านวน ๑ ชุด 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีเคหะกิจ  

11 ก.พ.65 โครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  
-อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและวัสดุที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๘,๗๔๐.๐๐ บาท เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  

14 ก.พ.65 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
-วัสดุครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์  
จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕,๓๙๐.๐๐ บาท เอไอ-ไพศาล ล าปาง  

14 ก.พ.65 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ ์
-วัสดุครุภัณฑ์ส าหรับพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๘,๓๙๕.๐๐ บาท บริษัท แอดไวซ์ แจ้ห่ม จ ากัด  

28 ก.พ.65 โครงการกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  
-วัสดุอุปกรณ์การเรยีนและเครื่องใช้ส านักงานส าหรับกิจกรรม
พัฒนาการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๗,๐๙๓.๐๐ บาท เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  

28 ก.พ.65 โครงการซื้อวัสดุตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-กระดาษโรเนียว ๓๔K A๔ ตราD (แสงดี) (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗)  
จ านวน ๒๖๖ ห่อ           

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๑๙,๙๕๐.๐๐ บาท เอ.ซี. ซี. สเตชันเนอร ี  

 

 



การจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

วัน เดือน ป(ีประกาศผู้ชนะ) โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

3 มี.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหาร
วิชาการ (กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเกียรติยศ)  
-วัสดุครุภณัฑส์ าหรับพัฒนาระบบการบรหิาร และการจดัการกลุม่
บริหารวิชาการพัฒนาปรับปรุงห้องเกียรตยิศ จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๕๑,๓๖๐.๐๐ บาท เอไอ-ไพศาล ล าปาง  

10 มี.ค.65 โครงการซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  
-วัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๑๔,๕๕๖.๐๐ บาท เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  

14 มี.ค.65 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
(วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
-๑. ตู้ล าโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที ่๒. ไมโครโฟนสาย ๓. สาย 
HDMI ความยาว ๑๐ เมตร จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๗,๕๐๐ บาท ร้านเอ็นเคพี โซลูช่ัน  

14 มี.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหาร
วิชาการ (กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเกียรติยศ)  
- เก้าอี้ส านักงานผ้าตาข่าย มีพนักพิงกลางหลัง จ านวน ๑๘ ตัว  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๒๗,๙๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซุ่นหลี พาณิชย ์ล าปาง  

28 มี.ค.65 จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕  
- หนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๑ งาน  

วิธีคัดเลือก   ๑,๑๔๑,๙๐๐.๐๐ บาท
  

บริษัท รักษ์กมน จ ากัด  

31 มี.ค.65 โครงการ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหาร 
และการจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ (งานรับนักเรียน)  
- ๑. เครื่องปริ้นเตอร์ All In One Inkjet ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์
ประกอบ จ านวน ๑ ชุด 

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๓๐,๐๔๐ บาท ร้านเอ็นเคพี โซลูช่ัน  

24 พ.ค.65 โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน  (กิจกรรมพัฒนางานสารวัตร
นักเรียน) -๑. โต๊ะท างานไม้ แบบ ๒ ลิ้นชัก ๒. เก้าอี้ส านักงาน ๓. ตู้
บานเลื่อน จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๒๒,๔๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะภณัฑ์  



การจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

วัน เดือน ป(ีประกาศผู้ชนะ) โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

24 พ.ค.65 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
- อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง   26,510.๐๐ บาท บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย)  

24 พ.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ    
กลุ่มบริหารวิชาการ(กิจกรรมพัฒนาห้องวิชาการ)  
- ๑. โตะ๊ท างานไม้ แบบ ๒ ลิ้นชัก  ขนาด 120×60×75 ซม. 
จ านวน 5 ตัว  ๒. เก้าอี้ส านักงาน ชนิดหนัง มีล้อปรับ    
สูง-ต่ าได้  จ านวน 10 ตัว  ๓. อ่างอลูมิเนียม ๑ หลมุ + วาง
จาน จ านวน 1 อัน ๔. ปลั๊กพ่วง ๕ เมตร จ านวน 2 อัน 
๕. ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะภณัฑ ์  

27 พ.ค.65 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ)  
-เก้าอี้พลาสติก (สีแดง) จ านวน ๒๐๐ ตัว  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะภณัฑ์  

27 พ.ค.65 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ)  
- ๑. ไม้อัดยาง ขนาด ๔ มลิลิเมตร ๒. ไม้อัดยาง ขนาด ๕ 
มิลลเิมตร ๓. ตะปูยิง ๔. สีน้ ามัน ๕. สีย้อมไม ้
๖. น้ ามันสน ๗. สเีคลือบแข็งเงา ๘. แอลกอฮอล์ ๙. สีทิน
เนอร์ ๑๐. แปรงขนอ่อน จ านวน ๑๐ รายการ  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๑๗,๑๕๒.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีเคหะกิจ  

27 พ.ค.65 โครงการซื้อวสัดสุ านักงานตามโครงการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ (กิจกรรมพัฒนางาน
ธุรการ และสารบรรณวิชาการ)  
-วัสดุส านักงาน (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑9,952.๐๐ บาท เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี  

 



การจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

วัน เดือน ป(ีประกาศผู้ชนะ) โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

14 มิ.ย.65 โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน 
(กิจกรรมมอบเข็ม และเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน)  
-เข็มกลัดป้ายชื่อคณะกรรมการสภานักเรยีน จ านวน ๔๐ อัน  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๖,๐๐๐.๐๐ บาท มหาวันถ้วยรางวัล  

22 มิ.ย.65 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะด้านสุขภาพอนามัย 
ของนักเรียน (กิจกรรมกีฬาสีภายใน) 
-อุปกรณ์กีฬา จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖,๘๕๐ บาท ล าปางสปอร์ท  

5 ก.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ   
กลุ่มบริหารวิชาการ(กิจกรรมงานทะเบียน และวัดผล) 
-วัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหาร และการ
จัดการกลุ่มบริหารวิชาการ กิจกรรมงานทะเบียน    
และวัดผล จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๔๖,๕๗๐.๐๐ บาท ร้านเอ็นเคพี โซลูช่ัน      

5 ก.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 
และการจัดการ กลุ่มบริหารวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
มัลติมีเดยี)                  
-๑. โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ๒. เกา้อี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว ๓. 
ตู้เหล็ก ๒ บาน จ านวน 1 ตู้  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าล้อมเคหะภัณฑ์  

12 ก.ค.65 จัดซื้อครภุัณฑ์และอุปกรณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ งบประมาณ ๒๕๖๕  
- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุภณัฑ์
และอุปกรณ์ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (๗๓.๑๗.๑๖.๐๑ ) 
จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย)  

 



การจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

วัน เดือน ป(ีประกาศผู้ชนะ) โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

12 ก.ค.65 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ  
- วัสดุส าหรับการสอนภาษาต่างประเทศ จ านวน ๑ ชุด 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  

21 ก.ค. 65 โครงการ ซื้อยาเวชภัณฑ์ส าหรับโครงการพัฒนางานอนามัย 
-ยาเวชภัณฑ์ (รายการดังเอกสารแนบ) จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๗,๕๐๐.๐๐ บาท บริษัท ช.เภสัช จ ากัด    

21 ก.ค. 65 โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสุขภาพ
อนามัย (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนภายนอก
สถานศึกษา) -อุปกรณ์กีฬา จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๓,๒๕๕ บาท ล าปางสปอร์ท  

22 ก.ค.65 โครงการพัฒนาการเรยีนรู้มุ่งสู่อาชีพ 
 (กิจกรรมพัฒนางานอาชีพช่างก่อสร้าง)  
-วัสดุตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ (กิจกรรมพัฒนา
งานอาชีพช่างก่อสร้าง) จ านวน 8 รายการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๘,๙๑๐.๐๐ บาท  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินทวีเคหะกิจ  

4 ส.ค.65 โครงการกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม  
-๑. ๖๔ GB Flash Drive๒. ขาตั้งกล้อง ๓ ขา สูง ๑๓๔ 
เซนติเมตร ๓. สาย HDMI สายถัก ยาว ๑๐ เมตร 
๔. ล าโพงคอมพิวเตอร์ USB ล าโพง ๒.๐ ๕. ล าโพงอเนกประสงค์
ล้อลากแบบขยาย SHERMAN รุ่น APS - ๑๒๕    
ขนาด ๑๒ นิ้ว (สีด า) จ านวน ๑ ชุด   

วิธีเฉพาะเจาะจง ๘,๘๕๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดสก์ทอป คอมพิวเตอร์  

 

 

 



การจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

วัน เดือน ป(ีประกาศผู้ชนะ) โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

4 ส.ค.65 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการกลุ่มบริหาร
วิชาการ (กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนมัลติมีเดีย)  
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๘๐,๙๒๓.๐๐ บาท ร้านเอ็นเคพี โซลูช่ัน  

4 ส.ค.65 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา)  
- วัสดุส านักงานส าหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา  
จ านวน ๑ ชุด 

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี  

9 ส.ค.65 โครงการ หนังสือเสริมรายวิชาต่างๆ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   
- หนังสือเสริมรายวิชาต่าง ๆ จ านวน ๑ ชุด  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด  

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทย 
การจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

 

วัน เดือน ป(ีประกาศผู้ชนะ) โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

6 ม.ค.65 โครงการ จ้างปรับปรุง network ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  
-การจ้างเหมาปรบัปรุง network ห้องเรยีนพเิศษวิทยาศาสตร ์
คณติศาสตร์และเทคโนโลยฯี จ านวน ๑ รายการ  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท  ร้านเอ็นเคพี โซลูช่ัน  

21 ม.ค.65 โครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ าประปาตาม
โครงการสนับสนุนการบรหิารจดัการศึกษา 
- ปรับรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ าประปา จ านวน ๑ งาน  

วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๐,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเปรมอลูมิเนยีม  

25 ม.ค.65 โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
ตามโครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ โรงเรยีนแจ้ห่มวิทยา  
-จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตรต์ามโครงการ
ห้องเรยีนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้มฯ โรงเรียนแจ้หม่วิทยา จ านวน ๑ งาน   

วิธีเฉพาะเจาะจง ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท นายนพดล  วงศห์อค า (นพแอร์)   

 

 

 

 



การจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

วัน เดือน ป(ีประกาศผู้ชนะ) โครงการ/รายการ วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับจ้าง หมายเหตุ 

30 มี.ค.65 โครงการจ้างปรับปรุงบรเิวณหนา้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเรียนแจ้หม่
วิทยา (กิจกรรมพัฒนาห้องเรยีน และการบริการทีส่่งเสริมให้
ผู้เรยีน  
-ปรับปรุงบริเวณห้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ งาน  

วิธีเฉพาะเจาะจง   ๙๑,๑๕๐.๐๐ บาท บริษัท อารต์รมู ครเีอทีฟ แอนด์ ดไีซน์ จ ากดั  

22 ส.ค.65 โครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ าชาย 
-งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าชาย จ านวน ๑ งาน 

วิธีเฉพาะเจาะจง 57,000.00 บาท  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เปรมอลูมิเนยีม  

22 ส.ค.65 โครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ าชาย 
-งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าหญงิ จ านวน ๑ งาน 

วิธีเฉพาะเจาะจง 173,000.
00 บาท  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เปรมอลูมิเนียม  

 


