
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ ชุดพลังยาง ๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๒ ชุดขาล้อพร้อมล้อ ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๓ ชุดตะขอ ๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔ ใบพัดพลังยางขนาด ๗ นิ้ว ๑๕๖ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๕ 
โฟมสไลด ์

๙๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ร้าน เอ็น  ดี  ซ็อป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๖ 
โฟมขนาด ๓ นิ้ว 

๒๖๔ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗ 
โฟมอัด ๓ มม. 

๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘ ปั๊มลม ๒๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๙ สาย ๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๑๐ หัวทราย ๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๑๑ กระชอน ๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๑๒ 
ไมน้ า้ 

๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๑๓ 
บอลลูม 

๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๑๔ 
สอด 

๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๑๕ 
หินขาว 

๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๑๖ 
หินประดับ 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๑๗ 
ปลา 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ร้านศรีนวล กราฟฟิคเวลิด ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๘ ชุดพลังยาง ๙๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๑๙ ชุดขาล้อพร้อมล้อ ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๒๐ ชุดตะขอ ๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๒๑ ใบพัดพลังยางขนาด ๗ นิ้ว ๑๕๖ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๒๒ 
โฟมสไลด ์

๙๕ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๓ โฟมขนาด ๑ นิ้ว ๘๘ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๒๔ ไม้บัลซ่า ชนิดเสากลม ๑๓ มิล ๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๒๕ ไม้บัลซ่า ชนิดเสากลม ๖ มิล ๙๘ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๒๖ ไม้บัลซ่า ชนิดสีเ่หลี่ยม ขนาด 
๕ x 

๔๔ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๒๗ ไม้บัลซ่า ชนิดสีเ่หลี่ยม ขนาด 
๑๐  

๙๘ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๒๘ ไม้บัลซ่า ชนิดสีเ่หลี่ยม ขนาด 
๘ x 

๗๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๒๙ ไม้บัลซ่า ชนิดหน้า ๔ หนา 
๒.๕ มิล 

๑๔๔ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๐ ไม้บัลซ่า ชนิดหน้า ๔ หนา ๓ 
มิล 

๓๑๖ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๓๑ ไม้บัลซ่า ชนิดหน้า ๔ หนา ๖ 
มิล 

๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๓๒ ไม้บัลซ่า ชนิดหน้า ๓ หนา ๘  
มิล 

๒๗๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๓๓ เข็มมาลัย ๕๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๓๔ 
กระดาษทรายขัดไม้ #๑ 

๑๕ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๓๕ 
กระดาษทรายขัดไม้ #๐ 

๓๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๓๖ 
กาว UHU 

๘๒ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๗ 
มีดคัตเตอร์ ST-๑๐ 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๓๘ มีดคัตเตอร์ ST-๒๐ ๑๒๖ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๓๙ ดินน้้ามันไร้สารฟูจ ิ ๑๘ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔๐ ลวดเสียบกระดาษตรามา้ #๐๐ ๒๒ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔๑ 
ลวดเสียบกระดาษตราเสือ #๑ 

๑๕ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔๒ 
ดินน้้ามันไร้สารฟูจ#ิ๑๕๐ 

๑๕ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔๓ 
ใบมีดคัตเตอร์เล็ก 

๓๖ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๔ 
ใบมีดคัตเตอร์ใหญ ่

๔๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔๕ กาวร้อน ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔๖ กระดาษกาวย่น ๒๗ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔๗ เทปใยสับปะรด ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔๘ 
กระดาษกาวย่นม้วนใหญ ่

๗๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๔๙ 
ยางรัดเส้นใหญ ่

๙๕ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๕๐ 
ยางรัดเส้นใหญ่ ไปรษณีย ์

๕๒๐ - เฉพาะเจาะจง เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

เอ.ซี.ซี สเตชันเนอรี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๑ 
แฟ้มสไสด+์ไส้แฟ้ม 

๑๘,๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส  ไอ บี  เทรดดิ้ง 
จ้ากัด 

บริษัท เอส  ไอ บี  เทรดดิ้ง 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๕๒ เครื่องนูน+ค่าท้าแบบ 
ค่าจัดส่ง 

๔,๓๓๓.๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทนิวบุ้นกวงการพิมพ ์ บริษัทนิวบุ้นกวงการพิมพ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๕๓ 
น้้ามันดีเชล 

๓,๔๒๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด  

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๕๔ น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ ๙๕ ๒,๓๘๕ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด  

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๕๕ แก๊ส LPG ๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก. ซี.เค.ซี.บสิซเินส  กรุ๊ป หจก. ซี.เค.ซี.บสิซเินส  กรุ๊ป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๕๖ เวเธอร์โค้ท ๓๕๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๕๗ 
สีน้้าเอ็กตราปามภายนอก 

๙๕๖.๘๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๕๘ 
กระจก HAUN เหลี่ยม 

๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๕๙ 
ลูกบิด 

๕๗๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัด
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๐ ก๊อกอ่างหัวแก้ว ๖๒๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๖๑ 
หัวเติมลม 

๑๓๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๖๒ 
ปุ๊ก PVC 

๑๒ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

๖๓ 
มินิบอลวาวล์  ซันวา 

๕๔๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๖๔ ก๊อกบอลสลมิ ¾ธรรมดา ๒๗๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๖๕ ก๊อกบอลสลมิ ½ ธรรมดา 
 

๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๖๖ 
ถุงมือผ้า 

๘๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๗ 
ตะแกรงน้้าทิ้ง 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๖๘ ปืนฉีดลม ๑๑๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๖๙ ตะปูเหลียวเหล็กย่อย ๒๕ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗๐ ขั้วแป้นเกลียว ๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗๑ 
ใบพัดลม 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗๒ 
หลอดไฟฟ้า  LED 

๑,๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗๓ 
แปรงล้างขวดน้้า 
 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง  ร้านธีรนันท์รุ่งเรือง
การค้าสบปราบ 
 

ร้านธีรนันท์รุ่งเรือง
การค้าสบปราบ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๗๔ 
ป๊อกกี ้

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง  ร้านธีรนันท์รุ่งเรือง
การค้าสบปราบ 
 

ร้านธีรนันท์รุ่งเรือง
การค้าสบปราบ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗๕ ตะกร้าเหลีย่ม ๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญ ร้านกิจเจริญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗๖ แผงเพาะ  ๖๐  หลุม ๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง รับจาก ร้านชุนหลี 
 

รับจาก ร้านชุนหลี 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗๗ สติกเกอรต์ิด พีพี บอร์ด ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์พิมพ์แม็กซ์  ดไีซน ์ ร้านศูนย์พิมพ์แม็กซ์  ดไีซน ์
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗๘ 
ถุงขยะด้า 

๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๗๙ 
ถุงมือยาง 

๔๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านจิวไถ่อัง ร้านจิวไถ่อัง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๘๐ 
บาน PVC  

๑,๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเหลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘๑ 
ใบพัดลม ๑๖ 

๑๖๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๘๒ จุกล๊อกใบ ๒๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๘๓ ประแจดาว ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๘๔ ช่อดอกกุหลาบ ๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่ง ร้านรุ่ง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๓๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๘๕ 
พวงกุญแจ  สภานักเรยีน 

๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกลึงแม่กัวะ ร้านกลึงแม่กัวะ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๘๖ 
ป้ายช่ือคณะกรรมการนักเรยีน 
แบบเข็ม 

๒,๘๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกลึงแม่กัวะ ร้านกลึงแม่กัวะ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๘๗ 
สันห่วง  ๑๖ มม. 

๑๓๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศเมท (ไทย) ร้านออฟฟิศเมท (ไทย) ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘๘ 
สันห่วง  ๑๖ มม. 

๑๓๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศเมท (ไทย) ร้านออฟฟิศเมท (ไทย) ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๘๙ สันห่วง  ๑๐ มม. ๒๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศเมท (ไทย) ร้านออฟฟิศเมท (ไทย) ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๙๐ สันห่วง  ๒๒ มม. ๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศเมท (ไทย) ร้านออฟฟิศเมท (ไทย) ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๙๑ น้้าดื่ม ๔๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๙๒ 
สาย HDMI 

๓๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจ เค. อาร์  
แอพพลิเคชั่น 

ร้านเจ เค. อาร์  
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๙๓ ใบปัดน้้าฝน 
 
 

๒๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสบปราบ ไดนาโม  ร้านสบปราบ ไดนาโม ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๙๔ 
ถ่านอัลคาไลน์ AA 

๑,๖๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเอ-ไพศาล  ล้าปาง  ร้านไอเอ-ไพศาล  ล้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๙๕ ถ่านอัลคาไลน์ AAA ๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเอ-ไพศาล  ล้าปาง  ร้านไอเอ-ไพศาล  ล้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

๙๖ สาย HDML  ๕ เมตร ๒๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเอ-ไพศาล  ล้าปาง  ร้านไอเอ-ไพศาล  ล้าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ 
แบตอัลคาไลน์ PANASONIC 

๑๕๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทอมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อิเล็กโทรอนิคส ์

บริษัทอมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อิเล็คโทรนคิส ์

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒ แบตอัลคาไลน์ PANASONIC ๑๕๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทอมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อิเล็กโทรอนิคส ์

บริษัทอมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อิเล็คโทรนคิส ์

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๓ แบตอัลคาไลน์ PANASONIC ๑๕๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทอมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อิเล็กโทรอนิคส ์

บริษัทอมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อิเล็คโทรนคิส ์

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๔ แบตอัลคาไลน์ PANASONIC ๑๕๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัทอมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อิเล็กโทรอนิคส ์

บริษัทอมรศูนยร์วมอะไหล่ 
อิเล็คโทรนคิส ์

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๕ 
สาย VAF  

๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๖ 
กิ๊บ 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๗ 
ลูกปลั๊ก 

๒๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๘ เบรคเกอร ์ ๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๙ ใบมีดตัดหญ้า ๑,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านหล่อวิเชียร ร้านหล่อวิเชียร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๑๐ สกร ู ๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านหล่อวิเชียร ร้านหล่อวิเชียร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๑๑ 
ยางมะตอย 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านหล่อวิเชียร ร้านหล่อวิเชียร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๑๒ 
น้้ามันเกียร ์

๓๓๑ - เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางอนันตภัณฑ ์ ร้านล้าปางอนันตภัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๓ 
ตระกร้าสดี้า 

๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อป+โบว ์ ร้านท๊อป+โบว ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๑๔ ตระกร้าผ้าเขียว ๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อป+โบว ์ ร้านท๊อป+โบว ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน   

๑๕ ตระกล้าสดี้า ๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อป+โบว ์ ร้านท๊อป+โบว ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน   

๑๖ ถุงขยะ ๓๐x๔๐ ๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแสงมินมิาร์ท ร้านรุ่งแสงมินมิาร์ท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๑๗ 
สายกีต้าร์ไฟฟ้า 

๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๑๘ 
น้้ายาเคลือบเงา 

๕๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๙ 
น้้ายามาร์ชช่ิง 

๗๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒๐ 
สายคล้องแซ็ค 

๑,๐๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒๑ ลิ้นแซ็ค 
 

๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒๒ สายน้้ามัน ๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒๓ 
กรองอากาศ 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒๔  
บล็อกลอย 
 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๕ 
หน้ากาก 

๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒๖ 
ปลั๊กคู ่

๒๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒๗ จอบขุดจระเข้ ๒ ปอนด ์
พร้อมด้าม 

๓,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านตรยีกูล ร้านตรยีกูล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒๘ จอบถากจระเข้ ๒ ปอนด ์
พร้อมด้าม 

๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านตรยีกูล ร้านตรยีกูล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒๙ 
มะพร้าวสับ 

๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม ้ ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๓๐ 
ขุยมะพร้าว 

๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม ้ ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๑ 
กระถางพลาสติก 

๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม ้ ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๓๒ 
หลุมเพาะ 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม ้ ร้านน้้าผึ้งพันธุ์ไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๙๗ 
ปลั๊กไฟ 

 
๘๐๐ 

- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๙๘ 
ถ่าน Panasonic 

๔๖๘ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๙๙ เครื่องเหลาดินสอ ๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๐ ปากกาสีน้้า ตราม้า ๑๓๔ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๑ 
สีไมค้ลอลีน 

๒๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๒ 
กระดาษชาร์ทสี ๑๑๐  แกรม 

๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๐๓ 
กระดาษ PHOTO 

 ๑,๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๔ 
กล่องใส่เอกสาร 

๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๕ สมุดวาดเขียน ๖๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๖ ปากกาไวบอร์ด ๑,๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๗ 
ปากกาไวบอร์ด 

๗๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๘ 
ปากกาไวบอร์ด 

๔๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๐๙ ปากกาไวบอร์ด ๔๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๐ 
ชุดล้าโพงคอมพิวเตอร ์

๙๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๑ แบตเตอรเีครื่องสา้รองไฟ ๙๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๒ ใบพัดลม  ๑๖  นิ้ว  ๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๓ 
ผ้าต่วนสีเขียวเข้ม 

๑,๐๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๑๔ กระดาษโรเนียว ๓๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๔๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๕ 
แฟ้มโชว์เอกสาร 

๒,๔๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๖ ชองเอนกประสงค ์ ๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๗ ปากกาเขียนซีด ี ๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๘ 
กระดาษโฟโต ้

๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๓ 
แฟ้มโชว์เอกสาร 

๒,๔๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๓๔ ชองเอนกประสงค ์ ๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๓๕ ปากกาเขียนซีด ี ๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๓๖ 
กระดาษโฟโต ้

๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๓๗ 
 

 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๓๘ 
 

 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๓๙ 
 

 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๐ 
กระดาษถ่าย A๔ 

๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๔๑ คลิปหนีบดา้ ๖๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๔๒ เทปผ้ากาว ๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๔๓ 
กระดาษท้าปก 

๕๘๘ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๔๔ 
สติ๊กเกอร์พลาสติก 

๑๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๔๕ 
เทปโฟม 

๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๔๖ 
กล่องใส่เอกสาร 

๑,๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๗ 
พลาสติกท้าปก 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๔๘ ลวดเย็บกระดาษ ๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 

๔๙ ท่อเคลือบสังกะส ี ๒,๖๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านไทวัสด ุ ร้านไทวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๐ 
ฟลัชวาส์วโถปัสวะชาย  

๗๙๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านไทวัสด ุ ร้านไทวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๑ 
ถ้วยโถปัสสาวะ 

๓๕๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านไทวัสด ุ ร้านไทวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๒ 
ท่อน้้าท้ิงอ่างล้างหน้า 

๗๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านไทวัสด ุ ร้านไทวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๓ 
โถปัสสาวะชาย สีขาว 

๒,๒๓๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านไทวัสด ุ ร้านไทวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๔ กิ๊บจับสลิง ๑๓๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านไทวัสด ุ ร้านไทวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๕ 
ลวด ๒.๐ มม. 

๗๔๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านไทวัสด ุ ร้านไทวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๖ 
เกลียวเร่ง (ตะขอ-ห่วง) 

๙๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านไทวัสด ุ ร้านไทวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๗ 
เจลท้าความสะอาดมือ 

๗๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านไทวัสด ุ ร้านไทวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๘ 
เหล็กเส้น ๓ หุน 

๓๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๙ 
ฝาครอบเกลียวในเหล็ก 

๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖๐ 
ปลั๊กไฟยาว ๒ เมตร 

๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน  เจ  เค.อาร์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน  เจ  เค.อาร์
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๑ ปลั๊กไฟยาว  ๕  เมตร ๒๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน  เจ  เค.อาร์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน  เจ  เค.อาร์
แอพพลิเคชั่น 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

๖๒ 
กระดาษชาร์ทสี ๑๑๐ แกรม 
คละส ี

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖๓ 
เชือกขาติดดอก เส้นเล็ก 

๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖๔ 
ดอกไม้แพ็คเล็ก 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖๕ 
เชือกขาว 

๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณศลิป ์ ร้านบรรณศลิป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖๖ 
เอ็น 

๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณศลิป ์ ร้านบรรณศลิป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖๗ 
ด้ายย้อมส ี

๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณศลิป ์ ร้านบรรณศลิป ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๖๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๘ น้้าดื่มเจ้าพญา ๘๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔  กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๖๙ น้้าดื่มเจ้าพญา ๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา ร้านน้้าดื่มเจ้าพญา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔  กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๗๐ ลวดขาว ๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔  กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๗๑ 
น้้ามันดีเชล 

๓,๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ  จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๗๒ 
น้้ามันแก๊สโซฮอลล์  ๙๕ 

๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ  จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๗๓ 
น้้ามันดีเชล 

๕,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ  จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๗๔ 
น้้ามันแก๊สโซฮอลล์  ๙๕ 

๙๑๔ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ  จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๗๕ 
น้้ามันล่อลื่น 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ  จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๗๖ น้้ามันดีเชล ๗,๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ  จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

๗๗ 
น้้ามันหล่อลื่น 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ  จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

๗๘ 
ดอกไม้ตกแต่งบอร์ด 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรสีิน ร้านศรสีิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

๗๙ 
ดอกไม้ตกแต่งบอร์ด 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรสีิน ร้านศรสีิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘๐ 
ดอกไม้ตกแต่งบอร์ด 

๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรสีิน ร้านศรสีิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘๑ 
ดอกไม้ตกแต่งบอร์ด 

๑๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านศรสีิน ร้านศรสีิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘๒ 
ของรางวัลตุ๊กตา 

๗๒๓ - เฉพาะเจาะจง ร้าน Strawberry  Club ร้าน Strawberry  Club ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘๓ 
กระดาษการ์ด 

๒๔๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘๔ 
ปากกาไวบอร์ด 

๑๒๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘๕ 
ปากกาไวบอร์ด 

๑๙๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘๖ ปากกาไวบอร์ด ๓๒๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘๗ ปากกาไวบอร์ด ๙๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘๘ 
ปากกาไวบอร์ด 

๒๒๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘๙ 
ถุง pp 

๑๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด บริษัท  บีทูเอส  จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙๐ 
คุ้กกี ้

๕๓ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 
 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ้ากัด (มหาชน) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙๑ 
ยูโรคสัสตาร์ค 

๔๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 
 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ้ากัด (มหาชน) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙๒ 
มอคโคน่า 

๘๓ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 
 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ้ากัด (มหาชน) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙๓ แครกเกอรม์อลคิสท ์ ๓๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 
 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ้ากัด (มหาชน) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙๔ แครกเกอร ์บารบ์ีคิว ๓๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 
 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ้ากัด (มหาชน) 
 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๙๕ 
มุมบอร์ดใหญ ่

๔๘ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙๖ 
มุมบอร์ดกลาง 

๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙๗ 
มุมบอร์ดเล็ก 

๔๘ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙๘ 
เชือกบาติกใหญ ่

๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙๙ 
หมึก CANON 

๑๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐๐ ปลัก๊ไฟ ๙๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐๑ โปสเตอรภ์าพ ๑๒๘ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๐๒ 
โปสเตอร์โควดิ ๑๙ 

๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐๓ ถ่าน Panasonic AA 
 

๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐๔ ถ่าน Panasonic AAA 
 

๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐๕ 
กระดาษการ์ดลายทอง 

๙๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ร้าน เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐๖ 
กรรไกร ๘ นิ้ว 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ ์ ร้าน รัตนาพันธ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๘๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐๗ กระดาษอิง้เจท ๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ ์ ร้าน รัตนาพันธ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๘๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐๘ โถปัสสาวะชาย ๓,๗๕๒ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๘๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  ๒๕๖๓                                                   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๐๙ ยาแนวกนัเชือ้รา ๕๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๘๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๑๐ 
ก๊อกกดโถปัสสาวะ 

๑,๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.ล้าปางเลี่ยงฮะเฮง หจก.ล้าปางเลี่ยงฮะเฮง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ  ๓๘๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 


