
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ สามทาง บางน้้าไทย  ๘.๕ ๑๒๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒ สามทางบาง ตรามือ ๑/๒ ๒๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๓ ข้องอ ๙๐ องศา บางน้้าไทย ๙๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๔ กิ๊บจับท่อ  PVC ตรามือ ๑ ๑/
๒ 

๖๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๕ 
กิ๊บจับท่อ  PVC ตรามือ ๑/๒ 

๒๑ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๖ ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่ออุด 
เกลียวนอก 

๒๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๗ 
สามทาง น้้าไทย ๑๓.๕ 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ ข้องอ ๙๐ องศา น้้าไทย ๑๓.๕ ๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๒ ข้อต่อตรงเกลยีวใน น้้าไทย 
๑๓.๕ 

๓๗ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๓ ท่อ PVC ๔ หุน ๘.๕ ๘๗ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๔ ท่อ PVC  ๑ ½ ๘.๕ ๑๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

๕ 
ข้องอ ๔๕ องศา ๓ นิ้วบาง 

๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๖ 
ปูนเสือ 

๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๗ 
ปูนช้าง 

๑๓๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ เกรียงใบโพธิ์ ธรรมดา ๔๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๒ เกรียงใบโพธิ์  ด ี ๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๓ เอ็นวันที ๓๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔ บล็อก ๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวันชัย  ป้องแก้วน้อย ร้านวันชัย  ป้องแก้วน้อย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๕ 
น้้ามันดีเชล 

๒,๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด  

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖ 
ทรายก่อ 

๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๗ 
ทราย 

๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๘ 
ทราย 

๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๐๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๙ 
แก๊ส LPG 

๘๖๐ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โป่งขาม
แก๊ส ส้านักงานใหญ ่

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โป่งขาม
แก๊ส ส้านักงานใหญ ่

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ ทราย  ๑,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๒ ใบพัดลม ๑๖ ซันโย ๗๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรด 
ดิ้งกรุ๊ป จ้ากัด 

บริษัท ชุมพลเทรด 
ดิ้งกรุ๊ป จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๓ มอเตอร์พัดลมโคจร ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรด 
ดิ้งกรุ๊ป จ้ากัด 

บริษัท ชุมพลเทรด 
ดิ้งกรุ๊ป จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๔ ท่อทด ๔ มิล ๒๕๗.๘๗ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรด 
ดิ้งกรุ๊ป จ้ากัด 

บริษัท ชุมพลเทรด 
ดิ้งกรุ๊ป จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๕ 
ทรายหยาบ 

๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ร้านนนท์ธุรกิจพาณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๖ 
แก๊ส LPG 

๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โป่งขาม
แก๊ส ส้านักงานใหญ ่

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โป่งขาม
แก๊ส ส้านักงานใหญ ่

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๗ 
แก๊ส LPG 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โป่งขาม
แก๊ส ส้านักงานใหญ ่

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โป่งขาม
แก๊ส ส้านักงานใหญ ่

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๘ 
น้้าดื่ม ๑๙ ลัง 

๖๖๕ 
 

- เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเจ้าพระยา ร้านน้้าดื่มเจ้าพระยา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๙ 
น้้าดื่ม ๑ ถัง 

๒๐ 
 

- เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเจ้าพระยา ร้านน้้าดื่มเจ้าพระยา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๐ ฟิวส์ขวด ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๑๑ สปอตไลท ์ ๓,๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๑๒ หลอด LED ๑๓ วัต ๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๑๓ ลูกลอย ๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๑๔ 
ไสส้ปอตไลท ์

๘๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเจียวพานิช ร้านเจียวพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

๑๕ 
แก๊สโซฮอลล ์

๓,๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด  

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๑๖ 
ดีเชล 

๓,๖๕๖ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด  

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ 
เพรสเซอร์สวิทซ ์

๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางเจรญิกิจ ร้านล้าปางเจรญิกิจ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๒ 
หัวสวิทซ์แสงแดด 

๕๙๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท เล่าจิ้นกวง จ้ากัด บริษัท เล่าจิ้นกวง จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๑๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๓ 
หัวเกียร ์

๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๔ 
ยางแยกน้้ามัน 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๕ หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร 
TONER 

๘,๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๖ แก๊ส LPG ๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ้ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทสยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ้ากดั 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๗ แก๊สโซฮอลล ์ ๒,๒๙๘๒ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด  

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๘ ดีเชล ๓,๖๐๙ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด  

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ แก๊ส LPG ๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ้ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทสยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ้ากดั 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒ น้้ามันเครื่อง ๑,๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วสิ ร้านวัฒนาเซอร์วสิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓ กรองเครื่อง ๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาเซอร์วสิ ร้านวัฒนาเซอร์วสิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔ ชุดอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้องแดงเบเกอรี ่ ร้านน้องแดงเบเกอรี ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๕ 
กระดาษท้าปก ๑๘๐g A๔ 

๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๖ 
กระดาษการ์ดขาว ๑๒๐g 

๑๖๘ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๗ 
ป้ายช่ือตั้งโต๊ะ ๒ ด้าน 

๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๘ สันรูดพลาสติก A๔ ๕ มิล 
สีแดง 

๑๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๙ สันรูดพลาสติก A๔ ๕ มิล 
สีน้้าเงิน 

๓๘๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๐ ซองเอนกประสงค์ A๔ 
ตราช้าง 

๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑ ตลับชาด ตราม้า สีแดง ๒๙ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๒ 
หัวเกียร 

๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๓ 
คาร์บ ู

๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๒๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๔ ธงชาติไทย ขนาด ๒๐๐X
๓๐๐ ซม. 

๑,๑๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๕ 
ตุ๊กตา 

๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทย
ทอยส์ พีเพิล เอเอ  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยทอยส์ 
พีเพิล เอเอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๖ 
ผ้าห่มนาโน 

๓๗๕ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทย
ทอยส์ พีเพิล เอเอ  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยทอยส์ 
พีเพิล เอเอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๗ 
หมีขนนุ่ม 

๑๗๐ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทย
ทอยส์ พีเพิล เอเอ  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยทอยส์ 
พีเพิล เอเอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๘ 
ตุ๊กตาลิง 

๑๗๐ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทย
ทอยส์ พีเพิล เอเอ  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยทอยส์ 
พีเพิล เอเอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๙ 
แก้วฝากลมสูง 

๑๗๒ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทย
ทอยส์ พีเพิล เอเอ  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยทอยส์ 
พีเพิล เอเอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๐ ดินสอสีคอลีน ๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทย
ทอยส์ พีเพิล เอเอ  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยทอยส์ 
พีเพิล เอเอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๑ 
ปากกาสีเมจิกพลาสเทล 

๑๙๕ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทย
ทอยส์ พีเพิล เอเอ  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยทอยส์ 
พีเพิล เอเอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๒ 
ปากกา 

๖๗๕ - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทย
ทอยส์ พีเพิล เอเอ  

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยทอยส์ 
พีเพิล เอเอ 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๓ 
หัว RJ  

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค.อาร.์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค.อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๔ 
ถ่าน Bios 

๑,๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค.อาร.์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค.อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๕ 
ปลั๊กพ่วงยาว ๕ เมตร 

๕๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค.อาร.์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค.อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๖ 
สาย USB ๕เมตร 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค.อาร.์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค.อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๗ Toner laser canon MF
๒๖๖ dn 

๙๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค.อาร.์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค.อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๘ Toner laser canon LBP 
๖๐๓๐ 

๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค.อาร.์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค.อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒๙ 
หมึกขวดเตมิ canon BK 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค.อาร.์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค.อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓๐ หมึกขวดเตมิ canon  
C,M,Y 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เค.อาร.์
แอพพลิเคชั่น 

ร้าน เจ เค.อาร.์แอพพลิเคชั่น ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓๑ ลูกฟุตบอลแกรนสปอรต์ 
หนังเย็บ 

๙,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓๒ 
ลูกฟุตบอล Mikasa 

๔,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓๓ 
ไม้ปิงปอง 

๓,๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓๔ 
ไม้แบต 

๒,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓๕ 
ตะกร้อ 

๘,๕๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๖ 
ลูกขนไก่พลาสติก 

๑,๓๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓๗ 
ตาข่ายประตูฟุตบอล 

๑,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓๘ 
ตาข่ายประตูฟุตบอล 

๑,๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓๙ 
สีน้้ารองพื้น สีขาว 

๒,๒๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔๐ 
กระดาษถ่าย A๔ 

๖๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔๑ กระดาษชาร์ทสี ๑๑๐  
แกรม คละส ี

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔๒ 
กระดาษ PHOTO 

๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔๓ 
กาวลาเท็กช์ 

๑๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔๔ 
เทปกาวสองหน้าบาง 

๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๕ 
ปากกาไวท์บอร์ด 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔๖ 
ถ่าน Panasonic 

๑๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔๗ 
Printer  Canon 

๓,๗๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔๘ 
ไมโครโฟนมสีาย 

๙๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔๙ 
หมึกพิมพ์ส้าเนา SF สีด้า 

๑๕,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๕๐ กระดาษไข SF ขนาด A
๔/L 

๒๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๕๑ 
หมึกพิมพ์ส้าเนา SF สีด้า 

๑๗,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๕๒ 
กระดาษไข SF ขนาด A
๔/L 

๒๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๓๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๓ 
น้้าแข็ง 

๒,๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งสบปราบ ร้านน้้าแข็งสบปราบ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๕๔ 
น้้าถัง 

๑,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งสบปราบ ร้านน้้าแข็งสบปราบ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๕๕ ป้ายไวนิลงานแข่งขันกีฬา
ส ี

๒,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านลิขิต สติ๊กเกอร ์ ร้านลิขิต สติ๊กเกอร ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๐๐ 
กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๑ 
คลิปหนีบดา้ ตราม้า 

๕๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๒ แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง A
๔  

๑,๗๘๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๓ 
สมุดบญัชีปกสีน้้าเงิน 

๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๔ 
กระดาษ PHOTO 

๕๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๕ สันรูดพลาสติก A๔ ๕ มลิ 
สีแดง 

๑๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๖ สันรูดพลาสติก A๔ ๕ มลิ 
สีน้้าเงิน 

๑๙๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๗ 
กระดาษถ่าย A๔ ๘๐g 

๖๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๐๘ 
พลาสติกท้าปกใส 

๔๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๐๙ 
ดินสอมาสเตอร์อารต์ 

๑๑๔ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๐ 
เทปกาวสองหน้าบาง 

๒๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๑ 
กระดาษโน้ต 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๒ 
สติ๊กเกอร์กระดาษ ขาว 

๒๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๓ 
สติ๊กเกอร์ PVCสีใส 

๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๔ 
ตรายางวันท่ีหมึกในตัว 

๑๕๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ร้านเอ.ซี.ซี.สเตชันเนอร ี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
ถ้วยรางวัล เบอร์ ๑ 

๑,๗๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางสปอร์ท ร้านล้าปางสปอร์ท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
ถ้วยรางวัลเบอร์ ๓ 

๑,๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านล้าปางสปอร์ท ร้านล้าปางสปอร์ท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
ตุ๊กตากลอง 

๙๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดนตรีพิจิตร ร้านบ้านดนตรีพิจิตร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๑๕ 
ไม้กลองรุ่น SRH 

๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ้ากัด บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๖ 
ไม้กลองเบสดรัมมาร์ชช่ิง 

๑,๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ้ากัด บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๗ 
ไม้ตีกลองใหญ ่

๒,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ้ากัด บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๘ ไม้กลองเบสดรัม 
มาร์ชช่ิง 

๑,๖๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ้ากัด บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๑๙ Yamaha  Trombone 
Slide Lubricant 

๔๘๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ้ากัด บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๒๐ 
หนังกลองเทนเนอร ์

๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จ้ากัด บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค 
จ้ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๒๑ 
ลิ้น Alto ๒.๕ 

๔๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑๒๒ 
ลิ้น Tenor ๒.๕ 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพลมิวสิค ร้านพลมิวสิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๐๔๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 



 

 

 


