
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 

-------------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน           
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้    
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 นั้น 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส   
ที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

                                ประกาศ ณ วันที่  30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

ตุลำคม - ธนัวำคม 2561 บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด ลงวนัที ่5 ตุลำคม 2563

2 ค่ำน้ ำด่ืม ตุลำคม 2563 1,080.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,080.00 บำท ลงวนัที ่5 ตุลำคม 2563

3 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,640.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ร้ำนพี. เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,640.00 บำท ลงวนัที ่12 ตุลำคม 2563

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,040.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,040.00 บำท ลงวนัที ่19 ตุลำคม 2563

5 ค่ำพวงมำลำ 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,000.00 บำท ลงวนัที ่22 ตุลำคม 2563

6 ค่ำกรอบใส่เกียรติบัตร 1,980.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,980.00 บำท ลงวนัที ่28 ตุลำคม 2563

7 ค่ำซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 1,100.00              - เฉพำะเจำะจง หจก. ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ หจก. ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,100.00 บำท ลงวนัที ่30 ตุลำคม 2563

8 ค่ำจัดท ำเอกสำรพร้อมรูปเล่ม 41,160.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปกำรพิมพ์ ร้ำนศิลปกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่1/2564
รำคำตกลงจ้ำง 41,160.00 บำท ลงวนัที ่2 พฤศจิกำยน 2563

9 ค่ำจัดท ำรำยงำน 13,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่2/2564
รำคำตกลงจ้ำง 13,000.00 บำท ลงวนัที ่3 พฤศจิกำยน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำส  (ไตรมำสที ่1 / ตุลำคม - ธนัวำคม 2563)
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วนัที ่ 30  ธนัวำคม  2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 ค่ำวสัดุอุปกรณ์ซ่อมแซมงำนไฟฟ้ำ 8,277.00              - เฉพำะเจำะจง บ.เล่ำจิ้นกวำง จ ำกัด บ.เล่ำจิ้นกวำง จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่1/2564

รำคำตกลงซ้ือ 8,277.00 บำท ลงวนัที ่3 พฤศจิกำยน 2563

11 ค่ำน้ ำด่ืม พฤศจิกำยน 2563 1,300.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,300.00 บำท ลงวนัที ่3 พฤศจิกำยน 2563

12 ค่ำจัดท ำเอกสำรกำรประชุม 8,340.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่3/2564
รำคำตกลงจ้ำง 8,340.00 บำท ลงวนัที ่4 พฤศจิกำยน 2563

13 ค่ำจัดท ำตรำยำง, ป้ำยชื่อ 6,445.00              - เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ตรูม ครีเอทีฟ  บ.อำร์ตรูม ครีเอทีฟ  ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่4/2564
แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ลงวนัที ่6 พฤศจิกำยน 2563

รำคำตกลงจ้ำง 6,445.00 บำท

14 ค่ำจัดท ำเอกสำรกำรประชุม 243.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 243.00 บำท ลงวนัที ่10 พฤศจิกำยน 2563

15 ค่ำซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 11,181.50             - เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นดีพลัส ซีซีทีว ีจ ำกัด บ.เอ็นดีพลัส ซีซีทีว ีจ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่5/2564
รำคำตกลงจ้ำง 11,181.50 บำท ลงวนัที ่13 พฤศจิกำยน 2563

16 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,260.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,260.00 บำท ลงวนัที ่18 พฤศจิกำยน 2563

17 ค่ำซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 300.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก. ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ หจก. ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 300.00 บำท ลงวนัที ่23 ตุลำคม 2563

18 ค่ำถ่ำยเอกสำร 211.20                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 211.20 บำท ลงวนัที ่23 พฤศจิกำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
19 ค่ำซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง 61,600.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เปรมอลูมิเนียม หจก.เปรมอลูมิเนียม ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่6/2564

รำคำตกลงจ้ำง 61,600.00 บำท ลงวนัที ่24 พฤศจิกำยน 2563

20 ค่ำพวงมำลำ 500.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ร้ำนดอกไม้ลีลำวดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 500.00 บำท ลงวนัที ่24 พฤศจิกำยน 2563

21 ค่ำจัดท ำท ำเนียบบุคลำกร 2,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอเดีย ร้ำนไอเดีย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,800.00 บำท ลงวนัที ่26 พฤศจิกำยน 2563

22 ค่ำตรวจเช็คเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง 9,525.14              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่7/2564
รถยนต์ส่วนกลำง นข-5143 จ ำกัด จ ำกัด ลงวนัที ่26 พฤศจิกำยน 2563

รำคำตกลงจ้ำง 2,800.00 บำท

23 ค่ำถ่ำยเอกสำร ธนัวำคม 2563 454.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 454.00 บำท ลงวนัที ่2 ธนัวำคม 2563

24 ค่ำจัดท ำแท่นแม่เหล็กท ำเนียบ 800.00                 - เฉพำะเจำะจง บ.โปรซำยน์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด บ.โปรซำยน์ แอนด์ มีเดีย จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
บุคลำกร รำคำตกลงจ้ำง 800.00 บำท ลงวนัที ่2 ธนัวำคม 2563

25 ค่ำจัดท ำสต๊ิกเกอร์ท ำเนียบบุคลำกร 1,052.88              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปกำรพิมพ์ ร้ำนศิลปกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,052.88 บำท ลงวนัที ่3 ธนัวำคม 2563

26 ค่ำน้ ำด่ืม ธนัวำคม 2563 1,380.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมมำนำ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,380.00 บำท ลงวนัที ่3 ธนัวำคม 2563

27 ค่ำวสัดุซ่อมแซมห้องน้ ำ 279.00                 - เฉพำะเจำะจง บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 279.00 บำท ลงวนัที ่3 ธนัวำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
28 ค่ำซ่อมแซมปร้ินเตอร์ 890.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก. ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ หจก. ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 890.00 บำท ลงวนัที ่8 ธนัวำคม 2563

29 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 5,367.12              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่8/2564
นข-4619 ล ำปำง จ ำกัด จ ำกัด ลงวนัที ่8 ธนัวำคม 2563

รำคำตกลงจ้ำง 5,367.12 บำท

30 ค่ำจ้ำงตกแต่งสถำนทีจ่ัดนิทรรศกำร 4,900.00              - เฉพำะเจำะจง นำยวำจิช  กันทะวงั นำยวำจิช  กันทะวงั ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 4,900.00 บำท ลงวนัที ่8 ธนัวำคม 2563

31 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,518.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,518.00 บำท ลงวนัที ่14 ธนัวำคม 2563

32 ค่ำถ่ำยเอกสำร 550.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 550.00 บำท ลงวนัที ่16 ธนัวำคม 2563

33 ค่ำถ่ำยเอกสำร 830.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 830.00 บำท ลงวนัที ่16 ธนัวำคม 2563

34 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,500.00 บำท ลงวนัที ่16 ธนัวำคม 2563

35 ค่ำจัดท ำเกียรติบัตร 1,950.00              - เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำนชนก  เหล็กดี น.ส.ปำนชนก  เหล็กดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,950.00 บำท ลงวนัที ่17 ธนัวำคม 2563

36 ค่ำถ่ำยเอกสำร 5,750.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่9/2564
รำคำตกลงจ้ำง 5,750.00 บำท ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
37 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,650.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 1,650.00 บำท ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563

38 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 4,000.00              - เฉพำะเจำะจง หจก. ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ หจก. ท๊อปพีซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 4,000.00 บำท ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563

39 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 11,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่2/2564
รำคำตกลงซ้ือ 11,000.00 บำท ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563

40 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 5,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่3/2564
รำคำตกลงซ้ือ 5,000.00 บำท ลงวนัที ่18 ธนัวำคม 2563

41 จ้ำงปรับปรุงโปรแกรม 3,500.00              - เฉพำะเจำะจง นำยทวรัีตน์  เทพนะ นำยทวรัีตน์  เทพนะ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
my office 2564 รำคำตกลงจ้ำง 3,500.00 บำท ลงวนัที ่29 ธนัวำคม 2563

42 ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำน 6,475.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่10/2564
รำคำตกลงจ้ำง 6,475.00 บำท ลงวนัที ่30 ธนัวำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


