
ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.00         - เฉพาะเจาะจง บ. ลําปางไพศาลบริการ จํากัด บ. ลําปางไพศาลบริการ จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ตุลาคม - ธันวาคม 2562 บ. วุฒิมงคลเซอรวิส จํากัด บ. วุฒิมงคลเซอรวิส จํากัด ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2562

2 คาน้ําดื่ม ตุลาคม 2562 2,060.00            - เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มโพลี่สตาร รานน้ําดื่มโพลี่สตาร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 2,060.00 บาท ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2562

3 คาถายเอกสาร 692.00              - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 692.00 บาท ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2562

4 คาพวงมาลา 500.00              - เฉพาะเจาะจง รานดอกไมลีลาวดี รานดอกไมลีลาวดี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 500.00 บาท ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2562

5 คาถายเอกสาร 1,500.00            - เฉพาะเจาะจง รานพี. เซ็นเตอร รานพ.ี เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,500.00 บาท ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562

6 คาพวงมาลา 1,000.00            - เฉพาะเจาะจง รานดอกไมลีลาวดี รานดอกไมลีลาวดี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 1,000.00 บาท ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562

7 คาถายเอกสาร 1,950.00            - เฉพาะเจาะจง รานพี. เซ็นเตอร รานพ.ี เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,950.00 บาท ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562

8 คาปูนเทขอบกันถนน 5,440.00            - เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีเอ.คอนกรีต จํากัด บ.พ.ีเอ.คอนกรีต จํากัด ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/2563

ราคาตกลงซื้อ 5,440.00 บาท ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายไตรมาส  (ไตรมาสที่ 1 / ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

วันท่ี  31  ธันวาคม  2562

งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

9 คาพวงมาลา 1,000.00            - เฉพาะเจาะจง รานดอกไมลีลาวดี รานดอกไมลีลาวดี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 1,000.00 บาท ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2562

10 คาจัดทําเอกสาร 37,450.00          - เฉพาะเจาะจง รานศิลปการพิมพ รานศิลปการพิมพ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 1/2563

รายงานประจําป 2562 ราคาตกลงจาง 37,450.00 บาท ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2562

11 คาน้ําดื่ม พฤศจิกายน 2562 1,840.00            - เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มโพลี่สตาร รานน้ําดื่มโพลี่สตาร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 1,840.00 บาท ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562

12 คาถายเอกสาร 440.00              - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 440.00 บาท ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562

13 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 7,190.00            - เฉพาะเจาะจง บ.สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร บ.สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/2563

(การดหนวยความจํา) จํากัด จํากัด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

ราคาตกลงซื้อ 7,190.00 บาท

14 คาถายเอกสาร 3,540.00            - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 3,540.00 บาท ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

15 คาวัสดุสํานักงาน 1,620.00            - เฉพาะเจาะจง รานอวนกุญแจ รานอวนกุญแจ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

(ลูกกุญแจและวัสดุอุปกรณ บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด ราคาตกลงซื้อ 640.00 บาท ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562

ซอมหองน้ํา) หจก.อรุณทอง บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด

ราคาตกลงซื้อ 250.00 บาท

หจก.อรุณทอง

ราคาตกลงซื้อ 730.00 บาท



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

16 คาถายเอกสาร 108.00              - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีพ.ี เซ็นเตอร ราน พ.ีพ.ี เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 108.00 บาท ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562

17 คาพวงมาลา 500.00              - เฉพาะเจาะจง รานดอกไมลีลาวดี รานดอกไมลีลาวดี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 500.00 บาท ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562

18 คาถายเอกสาร 504.00              - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 504.00 บาท ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

19 คาถายเอกสาร 2,100.00            - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ี เซ็นเตอร ราน พ.ี เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 2,100.00 บาท ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

20 คาปายไวนิล 500.00              - เฉพาะเจาะจง รานลายเสนการพิมพ รานลายเสนการพิมพ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 500.00 บาท ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562

21 คาจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ 6,060.00            - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ี เซ็นเตอร ราน พ.ี เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 2/2563

ประจําปงบประมาณ 2563 ราคาตกลงจาง 6,060.00 บาท ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

22 คาจางนักจิตวิทยา 108,000.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิกมล  กาหลา น.ส.ศศิกมล  กาหลา ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 3/2563

ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 ราคาตกลงจาง 108,000 บาท ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2562

(ต.ค.62-มี.ค.63 เดือนละ 18,000 บาท)

23 คาถายเอกสาร 310.00              - เฉพาะเจาะจง รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร รานซี-อาร กอปป เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 310.00 บาท ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2562



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

24 คาน้ําดื่ม ธันวาคม 2562 3,512.00            - เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มโพลี่สตาร รานน้ําดื่มโพลี่สตาร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 3,512.00 บาท ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562

25 คาพานพุมดอกไมประดิษฐ 500.00              - เฉพาะเจาะจง รานดอกไมลีลาวดี รานดอกไมลีลาวดี ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 500.00 บาท ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562

26 คาถายเอกสาร 2,000.00            - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ี เซ็นเตอร ราน พ.ี เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 2,000.00 บาท ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562

27 คาถายเอกสาร 1,230.00            - เฉพาะเจาะจง ราน พ.ี เซ็นเตอร ราน พ.ี เซ็นเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 1,230.00 บาท ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562

28 คาวัสดุสํานักงาน 4,250.00            - เฉพาะเจาะจง รานโซนี่บารซา รานโซนี่บารซา ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

(ผาปูโตะหองประชุม) ราคาตกลงซื้อ 4,250.00 บาท ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562

29 คาทําแผนพับ 525.00              - เฉพาะเจาะจง ราน ทิพย ดีไซน ราน ทิพย ดีไซน ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

ราคาตกลงจาง 525.00 บาท ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562

30 คาจางเหมาบริการ 2,700.00            - เฉพาะเจาะจง น.ส.บัวลม  ยอดอินตะ น.ส.บัวลม  ยอดอินตะ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจาง เลขที่ 

จัดสถานท่ีหองประชุม ราคาตกลงจาง 2,700.00 บาท ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562

31 คาหมึกพิมพ 12,300.00          - เฉพาะเจาะจง บ.สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร บ.สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2562

จํากัด จํากัด ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2562

ราคาตกลงซื้อ 12,300.00 บาท

32 คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองสํานักงาน 2,200.00            - เฉพาะเจาะจง หจก. เคที กรุป ลําปาง หจก. เคที กรุป ลําปาง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 

ราคาตกลงซื้อ 2,200.00 บาท ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2562



ลําดับ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ที่ และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อจะจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

33 คาหมึกพิมพ 10,160.00          - เฉพาะเจาะจง หจก. เคที กรุป ลําปาง หจก. เคที กรุป ลําปาง ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 4/2563

ราคาตกลงซื้อ 10,160.00 บาท ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562

34 คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองสํานักงาน 15,000.00          - เฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนาพันธ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2563

ราคาตกลงซื้อ 15,000.00 บาท ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562


