
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 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 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

                                ประกาศ ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำหนังสือพระรำชนิพนธ์ 58,615.00             - เฉพำะเจำะจง มูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตนสุดำ มูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตนสุดำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่22/2563

รำคำตกลงซ้ือ 58,615.00 บำท ลงวนัที ่3 กรกฎำคม 2563

2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด บ. ล ำปำงไพศำลบริกำร จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
กรกฎำคม - กันยำยน 2563 บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด บ. วฒิุมงคลเซอร์วสิ จ ำกัด ลงวนัที ่3 กรกฎำคม 2563

3 ค่ำหมึกพิมพ์ 7,500.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อป พีซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท็อป พีซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่23/2563 
รำคำตกลงจ้ำง 7,500.00 บำท ลงวนัที ่3 กรกฎำคม 2563

4 ค่ำวสัดุงำนครัวและวสัดุส ำนักงำน 1,926.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.ช้อปเพลิน 88 หจก.ช้อปเพลิน 88 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,926.00 บำท ลงวนัที ่3 กรกฎำคม 2563

5 ค่ำน้ ำด่ืม ก.ค.2563 3,180.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,180.00 บำท ลงวนัที ่3 กรกฎำคม 2563

6 ค่ำถ่ำยเอกสำร ประจ ำเดือน ก.ค.63 3,180.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,180.00 บำท ลงวนัที ่3 กรกฎำคม 2563

7 ค่ำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,200.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,200.00 บำท ลงวนัที ่6 กรกฎำคม 2563

8 ค่ำถ่ำยเอกสำร 4,995.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 4,995.00 บำท ลงวนัที ่6 กรกฎำคม 2563

9 ค่ำถ่ำยเอกสำร 4,995.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 4,995.00 บำท ลงวนัที ่8 กรกฎำคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำส  (ไตรมำสที ่4 / กรกฎำคม - กันยำยน 2563)
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

วนัที ่ 30  กันยำยน  2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 ค่ำจ้ำงท ำระบบนิเทศออนไลน์ 17,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำยภูมินทร์  อุปนันท์ นำยภูมินทร์  อุปนันท์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่26/2563

รำคำตกลงจ้ำง 17,000.00 บำท ลงวนัที ่8 กรกฎำคม 2563

11 ค่ำจัดท ำเอกสำร 1,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ร้ำนพี.เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,800.00 บำท ลงวนัที ่9 กรกฎำคม 2563

12 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 4,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 4,800.00 บำท ลงวนัที ่13 กรกฎำคม 2563

13 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 4,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพันธ ์(เคร่ืองเย็น) ร้ำนสุพันธ ์(เคร่ืองเย็น) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 4,500.00 บำท ลงวนัที ่14 กรกฎำคม 2563

14 ค่ำท ำคลิปวดีีโอ 6,000.00              - เฉพำะเจำะจง นำยลิขิต  ศิริ นำยลิขิต  ศิริ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่27/2563
รำคำตกลงจ้ำง 6,000.00 บำท ลงวนัที ่14 กรกฎำคม 2563

15 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 16,564.67             - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่28/2563
ทะเบียน นข-4619 ล ำปำง จ ำกัด จ ำกัด ลงวนัที ่14 กรกฎำคม 2563

รำคำตกลงจ้ำง 16,564.67 บำท

16 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 3,433.63              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) บ.โตโยต้ำ นอร์ทเทิร์น (ล ำปำง) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
ทะเบียน นข-5143 ล ำปำง จ ำกัด จ ำกัด ลงวนัที ่15 กรกฎำคม 2563

รำคำตกลงจ้ำง 3,433.63 บำท

17 ค่ำป้ำยไวนิล 3,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฮมกรำฟิก ร้ำนโฮมกรำฟิก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,800.00 บำท ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2563

18 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,000.00 บำท ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
19 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 3,600.00 บำท ลงวนัที ่17 กรกฎำคม 2563

20 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,900.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,900.00 บำท ลงวนัที ่20 กรกฎำคม 2563

21 ค่ำจัดท ำเอกสำร 10,500.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่29/2563
รำคำตกลงจ้ำง 10,500.00 บำท ลงวนัที ่20 กรกฎำคม 2563

22 ค่ำถ่ำยเอกสำร 412.80                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 412.80 บำท ลงวนัที ่20 กรกฎำคม 2563

23 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,596.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,596 บำท ลงวนัที ่23 กรกฎำคม 2563

24 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,160.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,160.00 บำท ลงวนัที ่29 กรกฎำคม 2563

25 ค่ำจ้ำงท ำระบบนิเทศออนไลน์ 10,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำยภูมินทร์  อุปนันท์ นำยภูมินทร์  อุปนันท์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่31/2563
รำคำตกลงจ้ำง 10,000.00 บำท ลงวนัที ่29 กรกฎำคม 2563

26 ค่ำหมึกพิมพ์ 31,995.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่24/2563
รำคำตกลงจ้ำง 31,995.00 บำท ลงวนัที ่30 กรกฎำคม 2563

27 ค่ำเปล่ียนยำงรถยนต์รำชกำร 12,000.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.พัฒนำไทร์ เซ็นเตอร์ หจก.พัฒนำไทร์ เซ็นเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่ 32/2563
ทะเบียน นข-6795 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 12,000.00 บำท ลงวนัที ่31 กรกฎำคม 2563

28 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,500.00 บำท ลงวนัที ่31 กรกฎำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
29 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 1,500.00 บำท ลงวนัที ่31 กรกฎำคม 2563

30 ค่ำถ่ำยเอกสำร 24,345.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่33/2563 
รำคำตกลงจ้ำง 24,345.00 บำท ลงวนัที ่31 กรกฎำคม 2563

31 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,910.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,910.00 บำท ลงวนัที ่31 กรกฎำคม 2563

32 ค่ำน้ ำด่ืม ส.ค.2563 2,340.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,340.00 บำท ลงวนัที ่3 สิงหำคม 2563

33 ค่ำป้ำยไวนิล 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ร้ำนลำยเส้นกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,000.00 บำท ลงวนัที ่3 สิงหำคม 2563

34 ค่ำถ่ำยเอกสำร 304.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 304.00 บำท ลงวนัที ่3 สิงหำคม 2563

35 ค่ำถ่ำยเอกสำร เดือน ส.ค.63 460.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 460.00 บำท ลงวนัที ่3 สิงหำคม 2563

36 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,225.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,225.00 บำท ลงวนัที ่4 สิงหำคม 2563

37 ค่ำชุดแจกัน 810.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ช้อปเพลิน88, หจก.ช้อปเพลิน88, ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
ร้ำนใหญ่เซรำมิก ร้ำนใหญ่เซรำมิก ลงวนัที ่4 สิงหำคม 2563

รำคำตกลงจ้ำง 810.00 บำท

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
38 ค่ำจัดท ำเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 6,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่34/2563

รำคำตกลงซ้ือ 6,000.00 บำท ลงวนัที ่4 สิงหำคม 2563

39 ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 10,297.00             - เฉพำะเจำะจง บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด บ.นนท์วสัดุพลัส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่25/2563
รำคำตกลงซ้ือ 10,297.00 บำท ลงวนัที ่6 สิงหำคม 2563

40 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 703.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 703.00 บำท ลงวนัที ่6 สิงหำคม 2563

41 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 3,000.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.ล ำปำงตะแกรงเหล็ก หจก.ล ำปำงตะแกรงเหล็ก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 3,000.00 บำท ลงวนัที ่6 สิงหำคม 2563

41 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,070.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,070.00 บำท ลงวนัที ่6 สิงหำคม 2563

42 ค่ำถ่ำยเอกสำร 331.20                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 331.20 บำท ลงวนัที ่13 สิงหำคม 2563

43 ค่ำโปรแกรมก ำจัดไวรัส 5,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรักกำรคิดพัฒนำ ร้ำนรักกำรคิดพัฒนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่26/2563
รำคำตกลงจ้ำง 5,000.00 บำท ลงวนัที ่14 สิงหำคม 2563

44 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 13,260.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่27/2563
รำคำตกลงซ้ือ 13,260.00 บำท ลงวนัที ่14 สิงหำคม 2563

45 ค่ำถ่ำยเอกสำร 595.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 595.00 บำท ลงวนัที ่18 สิงหำคม 2563

46 ค่ำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 300.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 300.00 บำท ลงวนัที ่19 สิงหำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
47 ค่ำซ่อมแอร์รถยนต์รำชกำร 16,450.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่ 35/2563

ทะเบียน บย-9344 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 16,450.00 บำท ลงวนัที ่21 สิงหำคม 2563

48 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 1,560.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิภพอะไหล่ ร้ำนพิภพอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่ 
ทะเบียน กท-2606 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 1,560.00 บำท ลงวนัที ่21 สิงหำคม 2563

49 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,000.00 บำท ลงวนัที ่24 สิงหำคม 2563

50 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,700.00 บำท ลงวนัที ่24 สิงหำคม 2563

51 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 110.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 110.00 บำท ลงวนัที ่24 สิงหำคม 2563

52 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 2,120.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,120.00 บำท ลงวนัที ่25 สิงหำคม 2563

53 ค่ำจ้ำงท ำแผ่น ก.ค.ศ.16 (กพ7) 3,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปกำรพิมพ์ ร้ำนศิลปกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่36/2563
รำคำตกลงจ้ำง 3,600.00 บำท ลงวนัที ่25 สิงหำคม 2563

54 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 1,145.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,145.00 บำท ลงวนัที ่26 สิงหำคม 2563

55 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,080.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,080.00 บำท ลงวนัที ่26 สิงหำคม 2563

56 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,500.00 บำท ลงวนัที ่27 สิงหำคม 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
57 ค่ำกระสอบเก็บเอกสำร 700.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญเกียรติ ร้ำนเจริญเกียรติ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 700.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

58 ค่ำหมึกพิมพ์ 12,150.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่28/2563
รำคำตกลงจ้ำง 12,150.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

59 ค่ำหมึกพิมพ์ 9,850.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่29/2563
รำคำตกลงจ้ำง 9,850.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

60 ค่ำป้ำยไวนิล 5,250.00              - เฉพำะเจำะจง หจก.วำยแอนด์เอ็นซัพพลำย(1998) หจก.วำยแอนด์เอ็นซัพพลำย(1998) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่37/2563
รำคำตกลงจ้ำง 5,250.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

61 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,000.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

62 ค่ำท ำแผ่นพับ 1,500.00              - เฉพำะเจำะจง บ.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซ่ี จ ำกัด บ.แมคมีเดียแอนด์เอเจนซ่ี จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,500.00 บำท ลงวนัที ่28 สิงหำคม 2563

63 ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 3,960.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโซนี่บำร์ซ่ำร์ ร้ำนโซนี่บำร์ซ่ำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 3,960.00 บำท ลงวนัที ่31 สิงหำคม 2563

64 ค่ำจ้ำงท ำวดิิทัศน์ 7,000.00              - เฉพำะเจำะจง นำยภูมินทร์  อุปนันท์ นำยภูมินทร์  อุปนันท์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่38/2563
รำคำตกลงจ้ำง 7,000.00 บำท ลงวนัที ่2 กันยำยน 2563

65 ค่ำของทีร่ะลึก 38,800.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดอะเซรำมิกส์ ร้ำนเดอะเซรำมิกส์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่30/2563
รำคำตกลงซ้ือ 38,800.00 บำท ลงวนัที ่3 กันยำยน 2563

66 ค่ำถ่ำยเอกสำร ก.ย.63 340.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำน ซี-อำร์ ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 340.00 บำท ลงวนัที ่3 กันยำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
67 ค่ำโล่รำงวลั 28,860.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่39/2563

รำคำตกลงจ้ำง 28,860.00 บำท ลงวนัที ่3 กันยำยน 2563

68 ค่ำน้ ำด่ืม ก.ย.2563 1,964.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ร้ำนน้ ำด่ืมโพล่ีสตำร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,964.00 บำท ลงวนัที ่6 กันยำยน 2563

69 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 13,730.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ หจก.ท็อปพีซีคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่31/2563
รำคำตกลงจ้ำง 13,730.00 บำท ลงวนัที ่8 กันยำยน 2563

70 ค่ำแฟ้มทะเบียนประวติั 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 1,200.00 บำท ลงวนัที ่9 กันยำยน 2563

71 ค่ำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพันธ(์เคร่ืองเย็น) ร้ำนสุพันธ(์เคร่ืองเย็น) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 2,200.00 บำท ลงวนัที ่10 กันยำยน 2563

72 ค่ำโล่รำงวลั 7,720.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโล่ล ำปำง ร้ำนโล่ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่40/2563
รำคำตกลงซ้ือ 7,220 บำท ลงวนัที ่10 กันยำยน 2563

73 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 16,355.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำนเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่32/2563
รำคำตกลงซ้ือ 16,355.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

74 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 708.00                 - เฉพำะเจำะจง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่
รำคำตกลงซ้ือ 708.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

75 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,800.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,800.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

76 ค่ำท ำเกียรติบัตร 1,200.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,200.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
77 ค่ำซ่อมรถยนต์รำชกำร 2,710.31              - เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด บ.โตโยต้ำนอร์ทเทิร์น(ล ำปำง)จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่ 

ทะเบียน นข-6795 ล ำปำง รำคำตกลงซ้ือ 2,710.31 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

78 ค่ำท ำเกียรติบัตร 760.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,500.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

79 ค่ำถ่ำยเอกสำร 3,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,900.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

80 ค่ำท ำเกียรติบัตร 4,480.00              - เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำนชนก  เหล็กดี น.ส.ปำนชนก  เหล็กดี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 4,480.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

81 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,700.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,700.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

82 ค่ำพิมพ์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 9,600.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่41/2563
รำคำตกลงจ้ำง 9,600.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

83 ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,320.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ร้ำนซี-อำร์ก๊อปปีเ้ซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 1,320.00 บำท ลงวนัที ่11 กันยำยน 2563

84 ค่ำท ำใบประกำศฯ 19,400.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกัณฑ์อเนก ร้ำนกัณฑ์อเนก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่42/2563
รำคำตกลงจ้ำง 19,400.00 บำท ลงวนัที ่16 กันยำยน 2563

85 ค่ำตกแต่งสถำนที่ 27,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำยจรัน  หมื่นสีธิ นำยจรัน  หมื่นสีธิ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่43/2563
รำคำตกลงจ้ำง 27,000.00 บำท ลงวนัที ่16 กันยำยน 2563

86 ค่ำหมึกพิมพ์ 99,975.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง หจก.เคที กรุ๊ป ล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่34/2563
รำคำตกลงจ้ำง 99,975.00 บำท ลงวนัที ่18 กันยำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
87 ค่ำจัดท ำเอกสำร 7,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตค ำกำรพิมพ์ ร้ำนจิตค ำกำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่44/2563

รำคำตกลงจ้ำง 7,000.00 บำท ลงวนัที ่18 กันยำยน 2563

88 ค่ำวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,051.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลีนเวลิด์ซัพพลำย ร้ำนคลีนเวลิด์ซัพพลำย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่35/2563
รำคำตกลงจ้ำง 40,051.00 บำท ลงวนัที ่21 กันยำยน 2563

89 ค่ำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 60,000.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ร้ำนวรรณเทคโนโลยี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่36/2563
รำคำตกลงซ้ือ 60,000.00 บำท ลงวนัที ่21 กันยำยน 2563

90 ค่ำท ำป้ำย 9,300.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนล ำปำงบล๊อค ร้ำนล ำปำงบล๊อค ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่45/2563
รำคำตกลงจ้ำง 9,300.00 บำท ลงวนัที ่21 กันยำยน 2563

91 ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์รำชกำร 49,690.00             - เฉพำะเจำะจง นายสิทธิศักด์ิ อินนัง่แท่น นายสิทธิศักด์ิ อินนัง่แท่น ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่46/2563
รำคำตกลงจ้ำง 49,690.00 บำท ลงวนัที ่21 กันยำยน 2563

92 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 20,100.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่37/2563
รำคำตกลงจ้ำง 20,100.00 บำท ลงวนัที ่22 กันยำยน 2563

93 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 14,700.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ร้ำน เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร่ี ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่38/2563
รำคำตกลงจ้ำง 14,700.00 บำท ลงวนัที ่23 กันยำยน 2563

94 ค่ำถ่ำยเอกสำร 7,290.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.พี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.พี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่47/2563
รำคำตกลงจ้ำง 7,290.00 บำท ลงวนัที ่24 กันยำยน 2563

95 ค่ำจัดท ำข้อสอบ 35,260.00             - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.เซนเตอร์ ร้ำนพี.เซนเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่48/2563
รำคำตกลงจ้ำง 35,260.00 บำท ลงวนัที ่24 กันยำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
96 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 432.00                 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำพันธ์ ร้ำนรัตนำพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่

รำคำตกลงจ้ำง 432.00 บำท ลงวนัที ่25 กันยำยน 2563

97 ค่ำผ้ำปูโต๊ะห้องประชุม 30,000.00             - เฉพำะเจำะจง นำงสนอง  ศิริวงค์ นำงสนอง  ศิริวงค์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่39/2563
รำคำตกลงจ้ำง 30,000.00 บำท ลงวนัที ่25 กันยำยน 2563

98 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 70,800.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่40/2563
(กระดำษถ่ำยเอกสำร A4) รำคำตกลงจ้ำง 70,800.00 บำท ลงวนัที ่3 กันยำยน 2563

99 ค่ำวสัดุทำงคอมพิวเตอร์ 50,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่41/2563
รำคำตกลงจ้ำง 50,000.00 บำท ลงวนัที ่28 กันยำยน 2563

100 ค่ำหมึกพิมพ์ 150,000.00           - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่42/2563
รำคำตกลงจ้ำง 150,000.00 บำท ลงวนัที ่28 กันยำยน 2563

101 ค่ำโปรแกรมก ำจัดไวรัส 8,910.00              - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่43/2563
รำคำตกลงจ้ำง 8,910.00 บำท ลงวนัที ่29 กันยำยน 2563

102 ค่ำวสัดุสำยน ำสัญญำณ 50,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นดีพลัส ซีซีทีว ีจ ำกัด บ.เอ็นดีพลัส ซีซีทีว ีจ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่44/2563
รำคำตกลงจ้ำง 50,000.00 บำท ลงวนัที ่29 กันยำยน 2563

103 ค่ำถ่ำยเอกสำร 2,000.00              - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทิตย์กำรพิมพ์ ร้ำนอำทิตย์กำรพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่
รำคำตกลงจ้ำง 2,000.00 บำท ลงวนัที ่29 กันยำยน 2563

104 ค่ำซ่อมสำยสัญญำณ 13,000.00             - เฉพำะเจำะจง บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด บ.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่49/2563 
รำคำตกลงจ้ำง 13,000.00 บำท ลงวนัที ่29 กันยำยน 2563

105 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 29,870.00             - เฉพำะเจำะจง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง หจก.เคทีกรุ๊ปล ำปำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่45/2563
รำคำตกลงจ้ำง 29,870.00 บำท ลงวนัที ่30 กันยำยน 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป


