
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 

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

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

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส   
ที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

                                ประกาศ ณ วันที่  30 มิถุนายน 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 ่

เมษำยน - มิถุนำยน 2563 บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

2 ค่ำหมึกพิมพ์ 3,390.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,390.00 บำท ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

3 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 49,129.00            - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่12/2563
รำคำตกลงซ้ือ 49,129.00 บำท ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

4 ค่ำวสัดุอุปกรณ์ใช้ในกำรจัดสถำนที่ 2,081.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุไรดินเผำ, เต๊กหมง ร้ำนอุไรดินเผำ, เต๊กหมง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
ล้ำงมือ ป้องกัน Covid-19 รำคำตกลงซ้ือ 2,081.00 บำท ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

5 ค่ำเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์รำชกำร 2,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
ทะเบียน บย-9344 ล ำปำง รำคำตกลงจ้ำง 2,800.00 บำท ลงวนัที ่1 เมษำยน 2563

6 ค่ำน้ ำด่ืม เมษำยน 2563 3,463.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,463.00 บำท ลงวนัที ่3 เมษำยน 2563

7 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 2,146.00             - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,146.00 บำท ลงวนัที ่3 เมษำยน 2563

8 ค่ำถ่ำยเอกสำร เม.ย.2563 293.60                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 293.60 บำท ลงวนัที ่3 เมษำยน 2563

9 ค่ำวสัดุป้องกัน Covid-19 3,839.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.ช้อปเพลิน หจก.ช้อปเพลิน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,839.00 บำท ลงวนัที ่10 เมษำยน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำส  (ไตรมำสที ่3 / เมษำยน - มิถุนำยน 2563)
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วนัที ่ 30  มิถุนำยน  2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยชี่อแสดงตัวบุคคล 4,278.00              - เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์จ ำกัดบ.อำร์ตรูมครีเอทีฟแอนด์ดีไซน์จ ำกัดไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 4,278.00 บำท ลงวนัที ่13 เมษำยน 2563

11 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,675.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,675.00 บำท ลงวนัที ่13 เมษำยน 2563

12 ค่ำวสัดุป้องกัน Covid-19 164,400.00          - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.เภสัช ร้ำน ช.เภสัช ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่13/2563
รำคำตกลงซ้ือ 164,400.00 บำท ลงวนัที ่14 เมษำยน 2563

13 ค่ำวสัดุเพือ่จัดท ำโรงเพำะช ำ 2,204.00             - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,204.00 บำท ลงวนัที ่20 เมษำยน 2563

14 ค่ำหน้ำกำกอนำมัยชนิดผ้ำ 66,836.00             - เฉพำะเจำะจง นำงเกษร  ยศปินตำ นำงเกษร  ยศปินตำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่17/2563
รำคำตกลงจ้ำง 66,836.00 บำท ลงวนัที ่20 เมษำยน 2563

15 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 825.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 825.00 บำท ลงวนัที ่20 เมษำยน 2563

16 ค่ำถ่ำยเอกสำร 432.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 432.00 บำท ลงวนัที ่21 เมษำยน 2563

17 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 3,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่ 
ทะเบียน กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 3,800.00 บำท ลงวนัที ่27 เมษำยน 2563

18 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 2,736.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,736.00 บำท ลงวนัที ่29 เมษำยน 2563

19 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 352.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 352.00 บำท ลงวนัที ่30 เมษำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
20 ค่ำเช่ำพืน้ทีจ่ัดเก็บเวป็ไซต์ 100 GB 21,210.00             - เฉพำะเจำะจง บ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ำกัด บ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่18/2563

รำคำตกลงจ้ำง 21,210.00 บำท ลงวนัที ่30 เมษำยน 2563

21 ค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ 21,140.00            - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่14/2563
รำคำตกลงซ้ือ 21,140.00 บำท ลงวนัที ่5 พฤษภำคม 2563

22 ค่ำวสัดุเพือ่สนับสนุนกิจกรรม 7,540.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอไอ-ไพศำล ล ำปำง ร้ำนเอไอ-ไพศำล ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่15/2563
กำรเรียนกำรสอนทำงไกล รำคำตกลงซ้ือ 7,540.00 บำท ลงวนัที ่5 พฤษภำคม 2563

23 ค่ำพัฒนำระบบเผยแพร่ส่ือ นวตักรรม 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำยภูมินทร์  อุปนันท์ นำยภูมินทร์  อุปนันท์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่19/2563
รำคำตกลงจ้ำง 10,000.00 บำท ลงวนัที ่7 พฤษภำคม 2563

24 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 3,960.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,960.00 บำท ลงวนัที ่13 พฤษภำคม 2563

25 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 400.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 400.00 บำท ลงวนัที ่13 พฤษภำคม 2563

26 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,000.00 บำท ลงวนัที ่13 พฤษภำคม 2563

27 ค่ำน้ ำด่ืม พฤษภำคม 2563 2,492.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,492.00 บำท ลงวนัที ่14 พฤษภำคม 2563

28 ค่ำวสัดุกำรเกษตร และงำนสี 9,885.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนก้องกำรค้ำ ร้ำนก้องกำรค้ำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่16/2563
รำคำตกลงซ้ือ 9,885.00 บำท ลงวนัที ่14 พฤษภำคม 2563

29 ค่ำซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ 710.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ร้ำนโรจนธนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 710.00 บำท ลงวนัที ่14 พฤษภำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
30 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่17/2563

รำคำตกลงซ้ือ 10,000.00 บำท ลงวนัที ่15 พฤษภำคม 2563

31 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 7,528.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่18/2563
รำคำตกลงซ้ือ 7,528.00 บำท ลงวนัที ่18 พฤษภำคม 2563

32 ค่ำจัดท ำคู่มือโครงกำรพัฒนำคุณภำพ 18,760.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร2000 ร้ำนศูนย์ถ่ำยเอกสำร2000 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่20/2563
กำรศึกษำฯ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ลงวนัที ่18 พฤษภำคม 2563

รำคำตกลงจ้ำง 18,760.00 บำท

33 ค่ำถ่ำยเอกสำรกำรประชุม 5,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่21/2563
รำคำตกลงจ้ำง 5,000.00 บำท ลงวนัที ่18 พฤษภำคม 2563

34 ค่ำซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภำยใน 2,500.00              - เฉพำะเจำะจง นำยไกรวฒิุ  ธรรมสุ นำยไกรวฒิุ  ธรรมสุ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
(กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ) รำคำตกลงจ้ำง 2,500.00 บำท ลงวนัที ่18 พฤษภำคม 2563

35 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 11,750.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพันธ ์(เคร่ืองเย็น) ร้ำนสุพันธ ์(เคร่ืองเย็น) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่22/2563
รำคำตกลงจ้ำง 11,750.00 บำท ลงวนัที ่20 พฤษภำคม 2563

36 ค่ำซ่อมเคร่ืองขยำยเสียง 4,900.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์โซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์โซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 4,900.00 บำท ลงวนัที ่20 พฤษภำคม 2563

37 ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 5,545.00              - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่19/2563
รำคำตกลงซ้ือ 5,545.00 บำท ลงวนัที ่27 พฤษภำคม 2563

38 ค่ำวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,155.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนเวลิด์ซัพพลำย ร้ำนคลีนเวลิด์ซัพพลำย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่20/2563
รำคำตกลงซ้ือ 11,155.00 บำท ลงวนัที ่27 พฤษภำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
39 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 600.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพันธ ์(เคร่ืองเย็น) ร้ำนสุพันธ ์(เคร่ืองเย็น) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 600.00 บำท ลงวนัที ่27 พฤษภำคม 2563

40 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 670.00                 - เฉพำะเจำะจง หสม.วนัชัย, หจก.ช้อปเพลิน 88 หสม.วนัชัย, หจก.ช้อปเพลิน 88 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 670.00 บำท ลงวนัที ่1 มิถุนำยน 2563

41 ค่ำวสัดุเกษตร (ทรำยถม) 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง นำงวรรณำ  ยะเรือนงำม นำงวรรณำ  ยะเรือนงำม ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,200.00 บำท ลงวนัที ่1 มิถุนำยน 2563

42 ค่ำจัดท ำเวป็ไซต์/ระบบ รักกำรอ่ำน 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำยธรีำนนท์  ศรีแก้วทุม นำยธรีำนนท์  ศรีแก้วทุม ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่23/2563 
รำคำตกลงจ้ำง 10,000.00 บำท ลงวนัที ่2 มิถุนำยน 2563

43 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,500.00 บำท ลงวนัที ่2 มิถุนำยน 2563

44 ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 1,028.00              - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วสัดุ พลัส จ ำกัด บ.นนท์วสัดุ พลัส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,028.00 บำท ลงวนัที ่3 มิถุนำยน 2563

45 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 3,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,500.00 บำท ลงวนัที ่5 มิถุนำยน 2563

46 ค่ำน้ ำด่ืม มิถุนำยน 2563 2,264.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,264.00 บำท ลงวนัที ่5 มิถุนำยน 2563

47 ค่ำถ่ำยเอกสำร 800.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 800.00 บำท ลงวนัที ่5 มิถุนำยน 2563

48 ค่ำถ่ำยเอกสำร ประจ ำเดือน ม.ิย.63 1,126.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,126.00 บำท ลงวนัที ่5 มิถุนำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
49 ค่ำวสัดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว 2,542.00              - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วสัดุ พลัส จ ำกัด บ.นนท์วสัดุ พลัส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงซ้ือ 2,542.00 บำท ลงวนัที ่10 มิถุนำยน 2563

50 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,374.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.พี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,374.00 บำท ลงวนัที ่10 มิถุนำยน 2563

51 ค่ำถ่ำยเอกสำร 4,050.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 4,050.00 บำท ลงวนัที ่10 มิถุนำยน 2563

52 ค่ำจ้ำงท ำเกียรติบัตร 1,425.00              - เฉพำะเจำะจง นำงสำวปำนชนก  เหล็กดี นำงสำวปำนชนก  เหล็กดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,425.00 บำท ลงวนัที ่10 มิถุนำยน 2563

53 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 12,807.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่21/2563
รำคำตกลงซ้ือ 12,807.00 บำท ลงวนัที ่11 มิถุนำยน 2563

54 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,400.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,400.00 บำท ลงวนัที ่11 มิถุนำยน 2563

55 ค่ำป้ำยไวนิล 3,680.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่
รำคำตกลงจ้ำง 3,680.00 บำท ลงวนัที ่11 มิถุนำยน 2563

56 ค่ำจัดสถำนทีรั่บสมัครสอบ 4,700.00              - เฉพำะเจำะจง นำงสมพิศ  วงค์ใหญ่ นำงสมพิศ  วงค์ใหญ่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้ช่วย) รำคำตกลงจ้ำง 4,700.00 บำท ลงวนัที ่11 มิถุนำยน 2563

57 ค่ำถ่ำยเอกสำร 500.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่
รำคำตกลงจ้ำง 500.00 บำท ลงวนัที ่16 มิถุนำยน 2563

58 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่
รำคำตกลงจ้ำง 1,200.00 บำท ลงวนัที ่18 มิถุนำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
59 ค่ำจัดท ำเอกสำรและเข้ำเล่ม 25,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่24/2563

รำคำตกลงจ้ำง 25,000.00 บำท ลงวนัที ่19 มิถุนำยน 2563

60 ค่ำส ำเนำข้อสอบพนักงำนรำชกำร 12,500.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่25/2563
(ครูผู้ช่วย) รำคำตกลงจ้ำง 12,500.00 บำท ลงวนัที ่19 มิถุนำยน 2563

61 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่
รำคำตกลงจ้ำง 3,600.00 บำท ลงวนัที ่22 มิถุนำยน 2563

62 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่
รำคำตกลงซ้ือ 1,800.00 บำท ลงวนัที ่23 มิถุนำยน 2563

63 ค่ำถ่ำยเอกสำร 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่30/2563
รำคำตกลงจ้ำง 10,000.00 บำท ลงวนัที ่23 มิถุนำยน 2563

64 ค่ำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,100.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่
รำคำตกลงจ้ำง 1,100.00 บำท ลงวนัที ่23 มิถุนำยน 2563

65 ค่ำของทีร่ะลึก 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคุณเล็ก ร้ำนคุณเล็ก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,500.00 บำท ลงวนัที ่30 มิถุนำยน 2563

66 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 880.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 880.00 บำท ลงวนัที ่30 มิถุนำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


