
แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2563                                                   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

   1 ปูนเสือ 1,130 - เฉพาะเจาะจง  ร้านทวีก่อสร้าง 
 

 ร้านทวีก่อสร้าง 

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 195/2563 

ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
 

2 ปูนช้าง 
 

450 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง 
 

 ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 195/2563 
ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

 
3 หิน 950 - เฉพาะเจาะจง    ร้านนนท์ธุรกิจ  

พาณิชย ์
 

   ร้านนนท์ธุรกิจ  พาณิชย ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 196/2563 
ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

 
4 ทราย 700 - เฉพาะเจาะจง   ร้านนนท์ธุรกิจ  พาณิชย ์

 
   ร้านนนท์ธุรกิจ  พาณิชย ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 196/2563 

ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
 

5 แบตเตอรี่ GSEX 120 R 
 

2,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านโจ แบตเตอรี ่ ร้านโจ แบตเตอรี ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 199/2563 
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

 
6 
 

แบตเตอรี่ FBF 135 R 2,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านโจ แบตเตอรี ่ ร้านโจ แบตเตอรี ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 199/2563 
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

 
7 น้้ามันล่อลื่น  200 - เฉพาะเจาะจง  ร้านสหกรณ์การเกษตร  

สบปราบ  จ้ากัด 
 

ร้านสหกรณ์การเกษตร 

  สบปราบ  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 271/2563 
ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

 
 



แบบ สขร.1 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

8 
 

ค่าปุ๊กทองเหลือง 
 

150 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 202/2563 
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 
9 กุญแจ LAMY 32มม. 

 
240 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 

 
หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 202/2563 

ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
 

10 แผ่นตัดเหล็ก 14 
 

192 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 202/2563 
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 
11 สีน้้ามันโกเบ 

 
100 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 

 
หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 202/2563 

ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
 

12 สกรูสวา่นโปรฟาส์ท 155 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 202/2563 
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 
13 ยีโบลท ์

 
150 - เฉพาะเจาะจง ร้านหล่อวิเชียร 

 
 ร้านหล่อวิเชียร 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 203/2563 
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม 2563                                                   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

14 
 

ประต ู 3,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎาเฟอร์นิเจอร ์
 

ร้านเจษฎาเฟอร์นิเจอร ์
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 204/2563 
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 
15 วงกบ 

 
1,700 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎาเฟอร์นิเจอร ์

 
ร้านเจษฎาเฟอร์นิเจอร ์

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 2042563 

ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
 

16 เหล็กกล่อง GI 1x1 
 

250 - เฉพาะเจาะจง  ร้านที.เค.การค้า 
 

 ร้านที.เค.การค้า 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 205/2563 
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 
17 แบตเตอรี่ FB NS110  

 
2,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านโจ แบตเตอรี ่ ร้านโจ แบตเตอรี ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 206/2563 

ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 
 

  

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

1 A4  80 g 500s 1,250 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 214/2563  
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน  2563 

 
2 A4  70 g 500s 

 
1,650 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 214/2563 
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน  2563 

 
3 กระดาษ A4 

 
1,100 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 222/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
4 กระดาษ A4 

 
1,250 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 236/2563 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
5 กระดาษท้าปก 

 
294 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 236/2563 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
6 PHOTO 180A4 

 
200 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 236/2563 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

7 PHOTO 230A4 
 

350 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 236/2563 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
8 Toner  laser  HP  

 
3,000 - เฉพาะเจาะจง  เจ เค. อาร์.

แอพพลิเคชั่น 
 

เจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 185/2563 
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน  2563 

 

9 Toner  laser  HP  
 

3,000 - เฉพาะเจาะจง  เจ เค. อาร์.
แอพพลิเคชั่น 

 

เจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 213/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 

10 หมึก HP 85A 
 

400 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 221/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
11 หมึก HP 12A 

 
680 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 221/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
12 หมึก HP 

 
680 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 222/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

-13 หมึก Brother  BK 
 

125 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 222/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
14 หมึก Brother  C 

 
125 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 222/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
15 หมึก Brother  M 

 
125 - เฉพาะเจาะจง  เจ เค. อาร์.

แอพพลิเคชั่น 
 

เจ เค. อาร์.แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 222/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 

16 หมึก Brother  Y 
 

125 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 222/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
17 หมึก HP 

 
680 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 223/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
18 แฟ้ม 2 ห่วงตราช้าง 

 
200 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 287/2563 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

19 สันรูด 
 

50 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 214/2563 
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน  2563 

 
20 น้้ายาลบค้าผิด 

 
120 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 223/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
21 กาวลาเท็กซ์ 

 
44 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 223/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
22 กรรไกรเดลตา้ 6 นิ้ว 

 
90 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 222/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
23 ซองขาว มีครุฑ 

 
175 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 223/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
24 สติ๊กเกอร์ 

 
480 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 236/2563 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

25 ดินสอมาสเตอร์อารด์ 

 
38 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 214/2563 
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน  2563 

 
26 ไม้บรรทัดเหล็ก 12นิ้ว 

 
30 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 214/2563 
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน  2563 

 
27 ยางลบตราม้า 

 
8 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 214/2563 
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน  2563 

 
28 ตู้บานเลื่อนกระจก 

 
3,900 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 223/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
29 ตู้เก็บเอกสาร 

 
890 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 221/2563 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2563 

 
30 เครื่องคิดเลข 

 
700 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 223/2563 
ลงวันท่ี  10 มิถุนายน  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

-31 เคาร์เตอร ์
 

6,900 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
32 ธง 35 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 210/2563 
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน  2563 

 
33 กรอบรูปราชิน ี

 
1,105 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตช่ันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 210/2563 
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน  2563 

 
34 แพขมา 

 
 

637 
- เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 210/2563 
ลงวันท่ี  2 มิถุนายน  2563 

 
35 พานพุ่มเงิน-ทอง 

 
1,637 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
 เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 210/2563 
ลงวันท่ี  2 มิถุนายน  2563 

 
36 เหล็กกล่อง GI 1x1 

 
750 - เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.การค้า ร้านที.เค.การค้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 205/2563 

ลงวันท่ี  2 มิถุนายน  2563 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

-37 ไม้ระแนงสนรสัเซยี 
 

475 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  212/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
38 พุ๊กพลาสติก 

 
138 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 

(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  212/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 
 

39 ซิลิโคนยาแนว(ลดราคา) 
 

198 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  212/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 
 

40 ไม้โครงสน 
 

1,167 - เฉพาะเจาะจง  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ217/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
41 กระดาษหนามเตยกลม 

 
58 - เฉพาะเจาะจง  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 

จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ217/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 
 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

42 ใบเจียร์ผ้าทราย 
 

270 - เฉพาะเจาะจง  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 

 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ217/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
43 แป้นสักหลาด 

 
126 - เฉพาะเจาะจง  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 

จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ217/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
44 กระดาษทรายซ้อนหลังอ่อน 

 
410 - เฉพาะเจาะจง  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 

จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ217/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
45 U 3/8 นิ้ว ชุบขาว 

 
1,650 - เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เค. ชีไลย์ 

ล้าปาง  
 

หจก. เอ็น.เค. ชีไลย์ ล้าปาง  
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ218/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
46 สกรูเกลียว 

 
58 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากดั 

(สาขาล้าปาง) 
ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ219/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
47 แม่เหล็กจับมุมชิ้นงาน 

 
374 

 
- เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 

(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ219/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

48 เทปพันเกลียว 
 

200 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

49 สกรูปลายสว่าน 
 

100 - เฉพาะเจาะจง ร้านหล่อวิเชียร ร้านหล่อวิเชียร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ224/2563 
ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2563 

 
50 สกรูดรายวอยส์ 

 
108 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 

(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

51  

ก๊อกบอลแฟนซี 
 

760 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวนัท่ี  23  มิถุนายน  2563 

52 สีทาภายนอก 
 

589 
 

- 
 

เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 

 

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

53 รองพ้ืนปูน 
 

499 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

 

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

54 แม่สี JBP สีแดง 
 

38.25 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

55 แม่สี JBP สีม่วง 
 

46.75 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

56 ข้อต่อตรง 
 

30 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

57 ข้องอ 90 องศา เกลียวใน 
 

7 - 
 

เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 

 

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

58 ข้องอเกลียวใน 
 

54 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

59 ข้องอ 
 

35 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

 

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

60 สามทาง 
 

50 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ228/2563 
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2563 

61 ข้อตรง 4 หุน 
 

50 - เฉพาะเจาะจง  ร้านทวีก่อสร้าง 
 
  

ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ226/2563 
ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2563 

62 ข้องอ 4 หุน 
 

50 - เฉพาะเจาะจง  ร้านทวีก่อสร้าง 
 
  

ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ226/2563 
ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2563 

63 3 ทาง 4 หุน 
 

80 - 
 

เฉพาะเจาะจง  ร้านทวีก่อสร้าง 
 
  

ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ226/2563 
ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2563 

64 ข้อต่อลดตรง6x4 หุน 
 

8 - เฉพาะเจาะจง  ร้านทวีก่อสร้าง 
 
  

ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ226/2563 
ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2563 

65 3 ทาง 6 หุน 
 

15 - เฉพาะเจาะจง  ร้านทวีก่อสร้าง 
 
  

ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ226/2563 
ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2563 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

66 ต่อตรงท่อน้้าไทย 
 

37.50 - เฉพาะเจาะจง  บริษัทซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ 
จ้ากัด (สาขาล้าปาง) 
  

 บริษัทซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ 
จ้ากัด (สาขาล้าปาง) 
  

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  212/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
67 ท่อ PVC 

 
580 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 

(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  228/2563 
ลงวันท่ี 23 มิถุนายน  2563 

 
68 ชุปเปอร์เมเทค 

 
447 - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอล

เฮ้าส์  จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอล
เฮ้าส์  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ217/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

69 สายยู 2 ตอน 
 

170 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 
(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ219/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
70 ไขควงแฉก 

 
256 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 

(สาขาล้าปาง) 
ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ219/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
71 กุญแจสปริง 

 
324 - เฉพาะเจาะจง  ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จ้ากัด 

(สาขาล้าปาง) 
  

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ219/2563 
ลงวันท่ี  9 มิถุนายน  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

72 ลูกบล็อก 
 

1,600 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
73 ประแจแหวน 

 
600 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
74 ประแจแหวน 

 
800 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
75 บล็อกตัว T 

 
490 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
75 ไขควง 

 
200 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
77 คีมล๊อค 

 
150 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

78 ไขควงตอก 
 

180 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
79 เกร์วัดลม 

 
140 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
80 หัวเป่าลม 

 
130 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
81 คีมปากจิ้งจก 

 
90 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
82 ฝาถอดกรองน้้ามันเครื่อง 

 
1,200 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
83 ประแจเลื่อน 

 
200 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

84 ค้อนหงอน 
 

150 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
85 ค้อนหัวกลม 

 
70 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
86 ค้อนยางด้ามไม ้

 
60 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
87 คีมถ่างแหวน 

 
200 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวนัท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
88 คีมปากขยาย 

 
120 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
89 ประแจแอล 

 
170 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

90 ลานรัดแหวน 
 

350 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
91 ฟิลเลอร์เกจ 

 
120 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
92 C-CLAMP ยกวาลว์ 

 
800 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
93 คีมหนีบแหวน 

 
180 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยนต์ศิลป์ 

 
บริษัท ยนต์ศิลป์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  235/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
94 น้้ามันดีเชล 

 
4,828 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามแกส๊แอนด ์ 

ปิโตรเคมีคลัส ์
 

บริษัท สยามแกส๊แอนด ์ 

ปิโตรเคมีคลัส ์
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  272/2563 
ลงวันท่ี 1  มิถุนายน  2563 

 
95 น้้ามันแก๊สโซฮอลล9์5 

 
882 - เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามแกส๊แอนด ์ 

ปิโตรเคมีคลัส ์
 

บริษัท สยามแกส๊แอนด ์ 

ปิโตรเคมีคลัส ์
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  272/2563 
ลงวันท่ี 1  มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

96 หัวเทียนเครื่องตดัหญ้า 
 

230 - เฉพาะเจาะจง  ร้านสมภพสบปราบ 
 

ร้านสมภพสบปราบ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  234/2563 
ลงวันท่ี 26  มิถุนายน  2563 

 
97 ถ่าน Panasonic AA 

 
2,350 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  215/2563 
ลงวันท่ี 8  มิถุนายน  2563 

 
98 น้้าด่ืม 

 
280 - เฉพาะเจาะจง  ร้านน้้าดืม่เจ้าพญา 

 
ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา  ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  207/2563 

ลงวันท่ี 28  มิถุนายน  2563 
 

99 น้้าดื่ม 
 

245 - เฉพาะเจาะจง  ร้านน้้าดืม่เจ้าพญา 
 

ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา  ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  233/2563 
ลงวันท่ี 25  มิถุนายน  2563 

 
100 ถุงขยะด้า 

 
500 - เฉพาะเจาะจง  ร้านจิวไถ่อัง 

 
ร้านจิวไถ่อัง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  216/2563 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2563 

 
101 น้้ายาถูพ้ืนเอโร่ 

 
270 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

102 น้้ายาเช็ดกระจก 
 

210 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด
มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
103 น้้ายาลา้งจานซันไลต์ 

 
338 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
104 เจลปรับอากาศ 

 
750        - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
105 สบู่ฟลอเร่สารสกัดขมิน้ 

 
680 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
106 สบู่ฟลอเรว่่านจระเข ้

 
84 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
107 สบู่ฟลอเรเ่ฮอร์บัลมะกอก 

 
84 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

108 น้้ายาลา้งห้องน้้าเอโรม่วง 
 

696 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด
มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
109 น้้ายาลา้งห้องน้้าเอโรชมพ ู

 
696 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
110 น้้ายาดับกลิ่น 

 
646        - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
111 ถุงมือยางไนโตร 

 
215 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
112 ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น 

 
1,440 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
113 ม็อบดันฝุ่น 

 
558 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

114 แปลงบรูมใหญ่ 
 

796 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด
มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
115 อะไหลล่ไม้ดันฝุ่นผ้าฝ้าย 

 
356 - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
116 ถุงมือยาง 

 
279        - เฉพาะเจาะจง  สยามแม็คโคร จ้ากัด

มหาชน (สาขาล้าปาง) 
 

สยามแม็คโคร จ้ากัดมหาชน 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
117 แอลกฮอล์ชนิดน้้า 

 
956 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ชุปเปอร์เชอร์

เตอร์ 
 

บิ๊กซี ชุปเปอร์เชอร์เตอร์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  219/2563 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2563 

 

118 เฟรชชี่ สเปรย์ส้ม 
 

327 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ชุปเปอร์เชอร์เตอร ์
 

บิ๊กซี ชุปเปอร์เชอร์เตอร ์
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 16 มิถุนายน  2563 

 
119 เชลล็อกช์ฟลาวเวอร ์

 
90 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ชุปเปอร์เชอร์เตอร ์

 
บิ๊กซี ชุปเปอร์เชอร์เตอร ์
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  211/2563 
ลงวันท่ี 16 มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

120 ชิกด์กระดาษช้าระ 
 

139 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ชุปเปอร์เชอร์เตอร ์
 

บิ๊กซี ชุปเปอร์เชอร์เตอร ์
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  219/2563 
ลงวันท่ี 16 มิถุนายน  2563 

 
121 ไม้กวาดแข็ง 

 
1,400 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 

 
หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  229/2563 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
122 ไม้กวาดอ่อน 

 
1,500 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 

 
หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  230/2563 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
123 ที่วางสบู่สีขาว 580 - เฉพาะเจาะจง ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 

(สาขาล้าปาง) 
 

ซีอาร์ซ ี ไทวัสดุ จา้กัด 
(สาขาล้าปาง) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  212/2563 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน  2563 

 
124 ที่วางสบู่สีขาว 570 - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 

จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  217/2563 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2563 

 
125 ที่วางสบู่สีขาว 500 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 

 
หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  229/2563 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

126 ทีว่างสบู่สีงา 
 

500 - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  229/2563 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน  2563 

 
127 อ่างดินเผา ขนาด 18 

 
1,680 - เฉพาะเจาะจง ร้านสถาพร 

 
 ร้านสถาพร 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  225/2563 
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2563 

 
128 อ่างเกลียวใหญ ่

 
2,800 - เฉพาะเจาะจง ร้านอุไรดินเผา 

 
ร้านอุไรดินเผา 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  227/2563 
ลงวันท่ี 23 มิถุนายน  2563 

 
129 พลาสติกใส 

 
750 - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง 

 
ร้านจิวไถ่อัง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  216/2563 
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2563 

 
130 สายสะพายเครื่องตัดหญ้า 

 
518 - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 

จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  217/2563 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2563 

 
131 ถังน้้าสีด้า 2,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง 

 
ร้านจิวไถ่อัง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  231/2563 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

132 ตะข่ายตา 
 

2,700 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  208/2563 
ลงวันท่ี 2 มิถุนายน  2563 

 
133 เคเบิ้ลไทร์ สีขาว 

 
10 - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 

จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  217/2563 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2563 

 
134 เคเบิ้ลไทร์ สีฟ้า 

 
10 - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 

จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  217/2563 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2563 
 

135 เคเบิ้ลไทร์ สีเหลือง 
 

10 - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 
 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์ 
จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  217/2563 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2563 
 

136 
ค่าบริการพ้ืนที่ SSD  Web 
Hosting 

4,999 - เฉพาะเจาะจง หจก. แอ๊ปเซิร์ฟ  
 

หจก. แอ๊ปเซิร์ฟ  
 

ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  238/2563 
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2563 

 
137 

ค่าบริการจดทะเบยีนโดเมน 
956 - เฉพาะเจาะจง หจก. แอ๊ปเซิร์ฟ  

 
หจก. แอ๊ปเซิร์ฟ  
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  238/2563 
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2563 

 
 

  



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

1 กระดาษชาร์ทสี 
 

300 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  257/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
2 กระดาษบรุ๊ฟ 

 
100 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  257/2563 

ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 
 

3 กระดาษบรุ๊ฟ 
 

135 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  263/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
4 กระดาษการ์ดลายทอง 

 
1,110 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 

ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 
 

5 กระดาษการ์ดขาว 
 

360 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
6 กระดาษ A4 

 

1,100 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  239/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

7 กระดาษ A4 
 

2,750 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  234/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
8 กระดาษ A4 

 
625 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  249/2563 

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 
 

9 กระดาษ A4 
 

880 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  257/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
10 กระดาษ A4 

 
1,250 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  262/2563 

ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 
 

11 กระดาษ A4 
 

1,100 
 

- เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  263/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
12 กระดาษ A4 

 

1,500 
 

- เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

13 กระดาษ A3 
 

1,680 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
14 มีดคัดเตอร์ AL2P 

 
156 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

15 มีดคัดเตอร ์AL100P 
 

125 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
16 กระดาษท้าปก 

 
196 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  257/2563 

ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 
 

17 กระดาษท้าปก 
 

582 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  258/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
18 PHOTO 180A4 

 

780 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

 เอ.ซี.ซี.สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

19 หมึก HP 
 

600 - เฉพาะเจาะจง เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  240/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 

 
20 Toner  laser canon BK 

 
3,500 - เฉพาะเจาะจง เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 

 
เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  251/2563 
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม  2563 

 
21 Toner  laser canon C 

 
2,900 - เฉพาะเจาะจง เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 

 
เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  251/2563 
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม  2563 
 

22 Toner  laser canon M 
 

2,900 - เฉพาะเจาะจง เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  251/2563 
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม  2563 
 

23 
Toner  laser canon Y 
 

2,900 - เฉพาะเจาะจง เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  251/2563 
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม  2563 
 

24 
Toner  laser HP  BC 
 

1,200 - เฉพาะเจาะจง เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  251/2563 
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม  2563 
 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

25 แฟ้มสัน 3 ตราช้าง 
 

948 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  287/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
26 แฟ้มฟรีดเซ็นต ์

 
350 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  287/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

27 คลิปหนีบ 
 

100 - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ 
 

ร้านกีรติภัณฑ์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  265/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 
 

28 คลิปบอร์ด ตราช้าง  
 

1,860 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  287/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
29 ปากกาไวท์บอร์ด 

 

528 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่  ซ  239/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 
 

30 ปากกาไวท์บอร์ด 
 

352 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  239/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 
 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

-31 ปากกาไวท์บอร์ด 
 

176 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  239/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 

 
32 ปากกาไวท์บอร์ด 

 
528 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  249/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
33 ปากกาไวท์บอร์ด 

 
528 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  249/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
34 ปากกาเคมี 

 
130 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  257/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
35 ปากกาไวท์บอร์ด 

 

264 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  258/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
36 ปากกาไวท์บอร์ด 

 

220 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  258/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 
 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

37 ปากกาเขียนซีดี 
 

50 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  262/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
38 ไวท์บอร์ดสีน้้าเงิน 

 
360 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
-39 ไวท์บอร์ดสีด้า 

 
360 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 

40 ไวท์บอร์ดสีแดง 
 

360 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
41 

ปากกาเคม ี
 

624 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  258/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
42 

ปากกาไวท์บอร์ด 
 

330 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

43 หมึกเติม ซากุระ 
 

1,062 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
44 หมึกเติม ซากุระ 

 
1,062 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
45 หมึกเติม ซากุระ 

 
1,062 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 

46 กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว 
 

70 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  250/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
47 

กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว 
 

200 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  234/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
48 

กระดาษกาวย่น1/2 นิ้ว 
 

54 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  250/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 
 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

49 ลวดเสียบตราม้าตัว U 
 

100 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  239/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 

 
50 ลวดเสียบตราม้าตัว U 

 
100 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  234/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
51 น้้ายาลบค้าผิด 

 
180 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 

52 กาวลาเท็กซ์ 
 

70 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  258/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
53 กาวหลอด 

 

50 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  258/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
54 

ลวดเย็บMax 10-1 M 
 

90 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  239/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

55 ลวดเย็บMax 10-1 M 
 

432 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  234/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 
 

56 ลวดเย็บMax 10-1 M 
 

540 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
57 ลวดเย็บMax 10-1 M 

 
216 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  287/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 

58 ชองเอนกประสงค์ 
 

 
400 

- เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  287/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
59 สติ๊กเกอร์ 

 

105 - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรติภัณฑ์ 
 

 ร้านกีรติภัณฑ์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  265/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
60 สีโปสเตอร์ 

 

1,584 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  250/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

61 สีไม้มาสเตอร์กอาร์ต 
 

1,728 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 
 

62 ดินสอ 
 

600 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  250/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 
 

63 พู่กันกลม No 12 
 

90 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  250/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 

64 พู่กันกลม No 6 
 

34 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  250/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
65 พู่กันกลม No 0 

 

20 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  250/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
66 พู่กันกลม No 22 

 

170 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  250/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

67 MAX HD10D 
 

850 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  234/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 
 

68 MAX HD10D 
 

456 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 
 

69 เชือกฟาง 
 

60 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  257/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 

70 เข็มหมุด 
 

200 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
71 หมุดระหง 

 

160 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
72 ตะกร้าใส่เอกสาร 

 

125 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  287/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

-73 เครื่องปริ้น CANNON 
 

1,0500 - เฉพาะเจาะจง เจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 
 

เจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  241/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 
 

74 ชอลล์สี 
 

60 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  250/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 
 

75 พลาสติกท้าปก 
 

300 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  257/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 

76 ตรายาง 
 

380 - เฉพาะเจาะจง ร้านที.บี แสตมป์  เซ็น
เตอร์ 

 

ร้านที.บี แสตมป์  เซ็น
เตอร์ 

 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  259/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 

77 ตรายาง 10x2 
 

1,000 - เฉพาะเจาะจง  ร้านบอยการพิมพ์ 
 

 ร้านบอยการพิมพ์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  277/2563 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม  2563 

 
78 ตรายาง 8x10 

 

1,000 - เฉพาะเจาะจง  ร้านบอยการพิมพ์ 
 

 ร้านบอยการพิมพ์ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  277/2563 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

79 กระดาษกาวย่น 
 

350 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

80 เป็กกด 
 

60 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

81 ลวดสังกะส ี 60 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 

82 แผ่นคิริบอรด์ขาว 
 

550 - เฉพาะเจาะจง  ร้านทวีก่อสร้าง 
 

 ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  245/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 

83 พุกเหล็ก 
 

384 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 
 

หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
84 ดอกสว่าน 

 

80 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 
 

หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

85 ลูกปลั๊ก 
 

224 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 
 

หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
86 หน้ากาก2 ช่อง 

 
80 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 

 
หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

87 บล็อกลอย 
 

80 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 
 

หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
88 สาย VAF 

 
1,100 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 

 
หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

89 
พัดลมโคจร ฮาตาร ิ
 

11,280 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 
 

หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
90 

พัดลมข้างฝา ฮาตาร ิ
 

7,360 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 
 

หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

91 น้้าดื่ม 
 

4,500 - เฉพาะเจาะจง สวัสดิการร้านค้า   

โรงเรียนสบปราบ 
 

สวัสดิการร้านค้า   

โรงเรียนสบปราบ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  266/2563 
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม  2563 

 
92 น้้าดื่ม 

 
315 - เฉพาะเจาะจง  ร้านน้้าดืม่เจ้าพญา 

 
ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  276/2563 
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม  2563 

 
93 ธงวปร 

 
200 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี

 
ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  247/2563 

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 
 

94 ธงสก. 
 

700 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
 

ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  247/2563 

ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 
 

95 ธงชาติไทย 
 

550 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
 

ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

96 ธงวปร 
 

500 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
 

ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

97 ที่ตักขยะ 
 

1,050 - เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยาขายจักสาน
ทางรถไฟ 
 

ร้านนิตยาขายจักสาน
ทางรถไฟ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  2372563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 

 

98 CPM 100 เม็ด 
 

10 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
99 DRAMAMINE FOIL 

 
204 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 

 
บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
100 FORCEP THUMB ปากคีบ 13 CM 

 
300 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 

 
บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
101 

GPO ALCOHOL 450 ML 

 

90 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
102 

NSS จุกหยด 1,000 ML  
 

104 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

103 PREDNISONE 15G 
 

168 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
104 AELAX 

 
480 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 

 
บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
105 TIFFY แผง 

 
90 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 

 
บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
106 ถาดหลุมท้าแผลสามช่อง 

 
170 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 

 
บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
107 

แคบซูลขม็นชนัธนัยพร 
 

70 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
108 

ยาธาตุน้้าแดง 450 ML 
 

70 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

109 ยาแก้ไอมะขามป้อม 
 

222 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
110 VIT C 50MG ส้ม 

 
125 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 

 
บริษัท ช.เภสัช  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  261/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
111 แป้นรีเทค 

 
 

420 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 
 

หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 
112 กิ๊บ 

 
100 - เฉพาะเจาะจง  หจก.เจียวพานิช 

 
หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  284/2563 

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

113 
เชือกฟาง 

90 - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี 
 

ร้านเอ.ซี.ซี. สเตชันเนอร ี

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  286/2563 

ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

114 ไม้กลอง 
 

370 - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค 
 

ร้านพลมิวสิค 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  260/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

115 แทมโบลีน (เครื่องเคาะจังหวะ) 

 
1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านจินนี่มิวสิค 

 
ร้านจินนี่มิวสิค 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  274/2563 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม  2563 

 
116 ล้าโพงขยาย 

 
850 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดดิ้

งกรุ๊ป  จ้ากัด 
 

บริษัท ชุมพลเทรดดิ้
งกรุ๊ป  จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  274/2563 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม  2563 

 

117 เซปักคะกร้อ 
 

3,800 - เฉพาะเจาะจง ร้านจิรชัยสปอร์ต 
 

ร้านจิรชัยสปอร์ต 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  273/2563 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม  2563 

 
118 กระดาษไข SF 

 
20,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่(ประเทศ

ไทย) จ้ากัด 
 

บริษัท ริโซ่(ประเทศ
ไทย) จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  242/2563 
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม  2563 
 

119 
กระดาษโรเนียว 

37,500 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  255/2563 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม  2563 

 
120 

หมึก SF สีด้า 
 

18,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่(ประเทศ
ไทย) จ้ากัด 
 

บริษัท ริโซ่(ประเทศ
ไทย) จ้ากัด 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  242/2563 
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม  2563 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

121 หนังสือคู่มือนักเรยีน 
 

45,000 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
นาก่วมการพิมพ์ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
นาก่วมการพิมพ์ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  278/2563 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม  2563 

122 ก้านเครื่องตัดหญ้า 
 

1,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  244/2563 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม  2563 

123 ลูกปืน 
 

125 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  244/2563 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม  2563 

124 คสัช 
 

350 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  244/2563 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม  2563 

125 กระบังตัดหญ้า 
 

100 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  244/2563 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม  2563 

126 แผนที่ทวีปออสเตรเลีย 
 

1,160 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  264/2563 
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 

127  
สาย VKF 

700 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  317/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

128 ปลัก๊ตวัฟ ู วีกา 250 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  317/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

129 ขงักนัน า้ 250 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  317/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

130 สาธกลางทาง 375 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  317/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

131 หลอด  LED  250 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  317/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 
 

132 
สาย VSF  

580 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  317/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

133 
ถังบักกรี 

350 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  317/2563 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 

 

 



แบบ สขร.1 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

-134 คา่น า้มนัดีเชล 3,420 - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร   
สบปราบ จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตร   
สบปราบ จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  326/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 

135 คา่น า้มนัแก๊สโชฮอลล ์95 2,385 - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร   
สบปราบ จ้ากัด 

สหกรณก์ารเกษตร   
สบปราบ จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  326/2563 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

1 Toner  laser HP  BC 
 

1,200 - เฉพาะเจาะจง  เจ เค. อาร์.แอพพลิเคช่ัน 
 

เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  281/2563 
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม  2563 

 
2 Toner  laser HP  BC 

 
600 - เฉพาะเจาะจง  เจ เค. อาร์.แอพพลิเคช่ัน 

 
เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  292/2563 
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม  2563 

 
3 หมึกขวดเต็ม Camon  

 
800 - เฉพาะเจาะจง  เจ เค. อาร์.แอพพลิเคช่ัน 

 
เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  293/2563 
ลงวันท่ี 5 สงิหาคม  2563 

 
4 Toner  laser HP  35A/85A 

 
1,200 - เฉพาะเจาะจง  เจ เค. อาร์.แอพพลิเคช่ัน 

 
เจ เค. อาร์.แอพพลเิคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  294/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
5 สติ๊กเกอร์ 

 

90 - เฉพาะเจาะจง  เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
6 

ดอกสว่าน 7.00 มิล 
 

95 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  283/2563 
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

7 ดอกสว่าน 6.5 มิล 
 

85 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  283/2563 
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม  2563 

 
8 ตะปูตอก 

 
150 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง 

 
ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  290/2563 
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม  2563 

 
9 ดอกหัวน้าตะปู 

 
45 - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง 

 
ร้านทวีก่อสร้าง 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  290/2563 
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม  2563 

 
10 ข้อต่อ  RJ 45 

 
600 - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์. 

แอพพลิเคชั่น 
 

ร้านเจ เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  291/2563 
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม  2563 

 

11 
โครงเครื่องตัดหญ้า 
 

8,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางเจริญกิจ 
 

ร้านล้าปางเจริญกิจ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  302/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
12 

หัวตัดหญา้-ใบมีด 
 

1,850 - เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางเจริญกิจ 
 

ร้านล้าปางเจริญกิจ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  302/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

-13 ใบมีดใบเลื่อย 
 

700 - เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางเจริญกิจ 
 

ร้านล้าปางเจริญกิจ 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  302/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
14 กระถางสี่เหลี่ยม 

 
580 - เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีกระถาง   

 
ร้านมนตรีกระถาง   

 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  311/2563 

ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2563 
 

15 เปลือกมะพร้าว 
 

60 - เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีกระถาง   
 

ร้านมนตรีกระถาง   
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  311/2563 
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2563 

 
16 ถ่านอัลคาไลน ์AA 

 
48 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์   

 
บิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์   
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  308/2563 
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2563 

 
17 ถุงประคบร้อน 

 

300 - เฉพาะเจาะจง ร้านหลักเมืองฟาร์มาซี 
 

ร้านหลักเมืองฟาร์มาซี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  312/2563 
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2563 

 
18 น้้ายาซักผ้า 

 

220 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซ ีซูเปอร์เช็นเตอร์   
 

บิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์   
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  308/2563 
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

19 สบู่โพรเทค 
 

84 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์   
 

บิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์   
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  308/2563 
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2563 

 
20  

ซันไลต ์
 

59 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์   
 

บิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์   
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  308/2563 
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2563 

 
21 โพรเทคสบู ่

 
54 - เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์   

 
บิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์   
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  308/2563 
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม  2563 

 
22 กระดาษโฟโต ้

 
400 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
23 

สติกเกอร ์
90 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
24 

เทปกาวสองหน้า 
120 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

25 เทปกาวสองหน้าบาง24 มม.x2 105 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
26 เครื่องเย็บกระดาษ 370 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
27 ปากกาไวบอร์ด 198 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
28 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้าคละส ี 52 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
29 

ดินสอ 
70 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
30 

ปากกาลบค้าผิด 
177 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

-31 มีดคัตเตอร ์ 55 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
32 เศรษฐีข้ามมติ ิ 95 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
33 ตัวหมากรุกไทย 59 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
34 กระดานหมากฮอตกระดาษ 55 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  295/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
35 

กระดาษท้าปก 
582 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  297/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
36 

กระดาษถ่าย A 4 80 g 
625 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  297/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

-37 เทปผ้ากาว 450 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  297/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
38 กระดาษกาวย่นม้วนใหญ ่ 135 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  297/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
39 กรรไกร 7 นิ้ว 165 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  297/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
40 เครื่องเย็บกระดาษ 228 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  297/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
41 

ลวดเย็บกระดาษ 
81 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  297/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
42 

ปากกาเคมสีองหัว ตราม้า คละ
ส ี

65 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  297/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

43 กาวแท่ง  350 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  298/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
44 ถ่าน Panasonic   AAA 56 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  298/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
45 ปากกาหัวเข็มลเีพ็น  สีด้า 22 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  298/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
46 ปากกาลบค้าผิด 118 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  298/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
47 

สมุดบญัชีปกน้้าเงิน 
300 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  298/2563 
ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
48 

กระดาษถ่าย A 4 80 g 
1,250 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  297/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

49 กระดาษ PHOTO 840 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
50 กระดาษถ่าย A 4 80 g 625 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

51 กระดาษกาวย่น 125 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

52 กรรไกร 55 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

53 
กาวลาเท็กซ ์

55 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

54 
เทปกาวสองหน้าบาง 

280 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

55 
ปลั๊กไฟ 

160 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

56 ค่าเข็มหมดุ 125 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 
57 ค่ามีดคตัเตอร ์ 55 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 

 
เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

58 ค่าใบมีดคัตเตอร ์
 

20 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

59 ค่าพลาสติกท้าปกใส 570 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

60 
ค่าคลิบหนีบด้า 

40 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

61 
ค่าคลิบหนีบด้าตราม้า 

56 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

62 
ค่าเทปผ้ากาว 2 น้ิว 

200 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

63 ค่าไม้บรรทัดเหล็ก 18 น้ิว 70 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

64 ค่าลวดเย็บกระดาษ  190 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

65 ค่าลวดเย็บกระดาษ 210 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

66 ค่าลวดเย็บกระดาษ 45 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

67 
ค่าแผ่นยางรองตดั 

495 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

68 
ค่าลวดเสียบกระดาษ 

30 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

69 
ค่าลวดสังกะส ี

30 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

70 ค่าปากกาเคมสีองหัว ตราม้า 117 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

71 ค่ากระดาษโน๊ต 92 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  299/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

72 ค่ากระดาษถ่าย A 4 80 g 
Idea 

1,625 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

73 ค่ากระดาษชาร์ทสี 110 แกรม 300 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

74 
ค่ากระดาษชาร์ทสี 240 แกรม 

600 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

75 
ค่าคลิบหนีบด้าตราม้า 

390 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

76 
ค่าคลิบหนีบด้าตราม้า 

336 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

77 ค่าเทปผ้ากาว 2 นิ้ว 480 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

78 ค่าเทปผ้ากาว 3 นิ้ว 720 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

79 ค่าเทปกาวสองหน้าบาง 18 
มม.x1 

204 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

80 ค่าเทปกาวสองหน้าบาง 24
มม.x2 

210 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

81 
ค่าปากกาเคมี สองหัว 

234 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

82 
ค่าปากกาไวท์บอรด์ 

1,584 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

83 
ค่าปากกาไวท์บอรด์ 

792 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  300/2563 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

84 ลวดเสียบกระดาษ 360 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  303/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

85 สีไมค้ลอลีน 1,188 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  303/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

86 ปลั๊กไฟ 160 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  303/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

87 แฟ้มสันตราช้าง 79 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  303/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

88 
กล่องใส่เอกสาร 

6,300 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  303/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

89 
พลาสติกเคลือบบตัร 

395 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  303/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

90 
ปากกาไวบอร์ด 

1,225 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

91 ค่าลวดเย็บกระดาษ 108 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

92 ค่ากระดาษถ่าย A 4 80 g 2,500 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

93 ค่าปลั๊กไฟ 1,680 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

94 ค่าเครื่องเย็บกระดาษ 684 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

95 
ค่าถ่าน Panasonic 

86 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

96 
ค่ากรรไกร 

225 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

97 
ค่าเทปกาวสองหน้าบาง 

450 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

98 ค่ากระดาษซาร์ทส ี 100 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

99 ค่าเทปกาวสองหน้าบาง 130 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

100 ค่าพีพีบอร์ด 85 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

101 ค่ากระดาษสสีองหน้า 80 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

102 
ค่ากระดาษPHOTO 

210 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

103 
ค่าเทปโฟม 

210 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

104 
ค่าแฟ้ม 2 ห่วง 

300 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

105 ค่าคลิบหนีบด้า 28 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

106 ค่าเทปผ้ากาว 150 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

107 ค่าเครื่องเจาะกระดาษกลาง 200 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

108 ค่าพีพีบอร์ด 3 มิล 50 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

109 
ค่ากระดาษซาร์ทส ี

10 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  304/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

110 
ค่ากระดาษถ่าย A4 70g Idea 

550 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  305/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

111 
ค่ากระดาษการ์ดขาว 

60 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  305/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

112 ค่าพลาสติกท้าปกใส 190 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  305/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

113 ค่าซองเอนกประสงค์ A4 ตรา
ช้าง 

160 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  305/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

114 ค่ากระดาษ PHOTO 295 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  305/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

115 ค่าหมึก CANON  BK 125 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  305/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

116 
ค่าหมึก CANON  Y 

125 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  305/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

117 
ค่าหมึก CANON  M 

125 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  305/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

118 
ค่าหมึก CANON  C 

125 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  305/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2563                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

119 ค่ากระดาษการ์ดลายทอง A4 370 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  306/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

120 ค่ากระดาษถ่าย A4 70g  Idea 220 - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  306/2563 
ลงวันท่ี 12 สิงหาคม  2563 

121 ค่า Toner laser HP #79 A 600 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  318/2563 
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  2563 

122 ค่า Toner laser HP #85A 600 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  319/2563 
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  2563 

123 ค่า Toner laser  Canon 
#051 

1,900 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  320/2563 
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  2563 

124 
ค่า Toner laser  #85 

1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  320/2563 
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  2563 

125 
ค่าเมาส ์

380 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ  เค. อาร์. 
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  320/2563 
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  2563 
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