
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑ 
กาวร้อน 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒ ท่อ PVC ช้ัน ๘.๕ ปลาย
บาน  

๒,๘๔๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓ 
ท่อ PVC ช้ัน ๘.๕  ๔ ม. ๑ 

๙๙๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔ ท่อ PVC ช้ัน ๘.๕  ๔ ม. 
๓/๔ 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕ 
ข้องอ ๙๐ องศา 

๕๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖ 
ต่อตรงลด ๒x๑ ๑/๒ 

๒๑ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗ 
ต่อตรงลด ๒x๑  

๔๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๘ 
สามทางลด ๑x๓/๔ 

๘๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๙ 
ต่อตรงเกลียวนอก 

๒๒ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๐ กรรไกรตดัทอพีวีซีพร้อม
ใบมีดส ารอง 

๒๒๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๑๑ 
ข้องอ ๙๐ องศา 

๕๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๒ 
ข้อต่อตรง 

๗๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๓ 
เทปพันเกลียว 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๔ 
สามทาง 

๒๘ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๕ 
ข้องอ ๙๐ องศา 

๒๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๖ 
ข้อต่อตรง 

๒๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๗ 
น้ ายาประสานท่อ 

๒๕๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๘ 
งอเกลียวใน 

๕๔ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๙ 
ก๊อกบอลสนาน 

๖๗๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๐ 
กุญแจคีย์อะไลคล์ูกปืน 

๑,๒๕๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๒๑ 
โคมฟลดัไลท ์

๑,๑๙๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๒ 
กาวตะป ู

๔๗๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๓ 
ต่อตรงเกลียวนอก 

๓๖ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๔ 
ข้องอ ๙๐ องศา 

๔๕ - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาล าปาง)  

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
 (สาขาล าปาง) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๘๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๕ ข้องอ สามทาง ประตูน้ า 
พีวีซี 

๑,๙๐๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่  ซ ๑๙๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๖ 
ข้อลดตรง สามทาง ข้องอ 

๒๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๑/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒๗ 
สายไฟฟ้า VSF 

๑๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒๘ 
หางปลาเข้าขั้วสาย 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒๙ 
สวิทซ์ปุ่มกด 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓๐ 
หลอดไฟโชว์ 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๓๑ เทอมินอลต่อสาย ๒๐ 
ช่อง 

๓๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓๒ 
เหล็กเส้นกลม 

๕๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๓/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓๓ 
สีสเปรย ์

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๓/๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓๔ 
ลวดเชื่อม ๒ มม. 

๒๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๓/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓๕ 
เฟืองสายพัดลม 

๓๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓๖ คาปาซิเตอร์ ๔ MF ๒๕๐ 
V 

๔๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓๗ คาปาซิเตอร์ ๒ MF ๒๕๐ 
V 

๑๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓๘ คาปาซิเตอร์ ๑.๕  MF 
๒๕๐ V 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรวัสด ุ ร้านถาวรวัสด ุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๓๙ 
น้ ามันเครื่อง ๐.๘ 

๒๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์ยนต์  ร้านพงษ์ศิลป์ยนต ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๔๐ น้ ามันเครื่องAT +เฟื่อง
ท้าย 

๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์ยนต์  ร้านพงษ์ศิลป์ยนต ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๔๑ 
หัวเทียน 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์ยนต์  ร้านพงษ์ศิลป์ยนต ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๔๒ 
ถาดน้ ามัน 

๓๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์ยนต์  ร้านพงษ์ศิลป์ยนต ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๔๓ 
ฝาดสิหน้า 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์ยนต์  ร้านพงษ์ศิลป์ยนต ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๔๔ 
สเปรย์แข็ง 

๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านซ่องฮวดพานิช ร้านซ่องฮวดพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔๕ 
ทิปตุ่มตา 

๘๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านซ่องฮวดพานิช ร้านซ่องฮวดพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔๖ 
สเปรย์ฝุ่น 

๑๐๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านซ่องฮวดพานิช ร้านซ่องฮวดพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔๗ 
ยางมัดผมสดี า 

๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านซ่องฮวดพานิช ร้านซ่องฮวดพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔๘ 
หวีหาง 

๑๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านซ่องฮวดพานิช ร้านซ่องฮวดพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔๙ 
หวีอีโต ้

๒๕ - เฉพาะเจาะจง ร้านซ่องฮวดพานิช ร้านซ่องฮวดพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๐ 
ตะไบเล็บ 

๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านช่องฮวดล าปาง ร้านช่องฮวดล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕๑ 
น้ ายาล้างเล็บ 

๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านช่องฮวดล าปาง ร้านช่องฮวดล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕๒ 
ส าลมี้วน 

๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านช่องฮวดล าปาง ร้านช่องฮวดล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕๓ 
สีทาเล็บ 

๕๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านช่องฮวดล าปาง ร้านช่องฮวดล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕๔ 
สีชิกเงา 

๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านช่องฮวดล าปาง ร้านช่องฮวดล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕๕ 
น้ ามันจักร 

๒๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านช่องฮวดล าปาง ร้านช่องฮวดล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕๖ 
หวีใหญ่ 

๒๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านช่องฮวดล าปาง ร้านช่องฮวดล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕๗ 
ไม้ดอกไม้ประดับ 

๑,๕๙๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนสุขใจ ล าปาง ร้านสวนสุขใจ ล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๑๙๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕๘ 
กล้วยไม้หวาย 

๒,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนสุขใจ ล าปาง ร้านสวนสุขใจ ล าปาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๐๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๕๙ 
ชะลอมมีหเูบอร์ ๖  

๑,๒๔๗ - เฉพาะเจาะจง ร้านสมนามจักสาน ร้านสมนามจักสาน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๐๑/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖๐ 
ก้านเสียบนามบัตร 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองชัยสวสัดิ ์ ร้านเมืองชัยสวสัดิ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๐๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖๑ ชุดถ้วยชาและชุดถ้วย
กาแฟ 

๑,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทราเซรามิค จ ากัด บริษัท อินทราเซรามิค 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๐๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๑  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖๒ 
ค่าสมดุ 

๑,๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม 

สหกรณ์โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๐๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖๓ 
หมึก EPSON 

๑,๐๗๖ - เฉพาะเจาะจง ร้านกีรตภิัณฑ ์ ร้านกีรตภิัณฑ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๑/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖๔ 
สายเช่ือมสีสม้ 

๑,๗๔๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๓/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖๕ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วิชา
นาฏศิลป ์

๘๔๒ - เฉพาะเจาะจง ร้านซ่องฮวดพานิช ร้านซ่องฮวดพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖๖ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วิชา
นาฏศิลป์ 

๒,๔๖๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านซ่องฮวดพานิช ร้านซ่องฮวดพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖๗ 
กิ๊บด าและดังโกะผม 

๑,๕๑๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านซ่องฮวดพานิช ร้านซ่องฮวดพานิช ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๖๘ 
สไบช่างฟ้อน 

๓,๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านธนารัชฏ ์ ร้านธนารัชฏ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖๙ 
เสื้อขาวคอจีน 

๓,๗๘๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านธนารัชฏ ์ ร้านธนารัชฏ ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗๐ 
ผ้าถุง 

๒,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗๑ 
ผ้าผืนสีแดง 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗๒ 
ผ้าถุงและค่าเย็บ 

๒,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗๓ 
ผ้าต่อเอวซิ่น 

๖๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๑๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗๔ 
ผ้าถุงและค่าเย็บ 

๒,๙๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗๕ เครื่องประดับคอ และต่าง
หู 

๒,๑๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ร้านกิมหลั่นผ้าตีนจก ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗๖ 
วัสดุอุปกรณ์งานช่าง 

๒,๒๗๕ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.อะไหล ่ ร้าน ก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๑/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๗๗ 
ท่อไอเสีย 

๕๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.อะไหล ่ ร้าน ก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗๘ 
โซแม็ก 

๑๒๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.อะไหล ่ ร้าน ก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗๙ 
ยางใน 

๓๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.อะไหล ่ ร้าน ก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๒/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๘๐ 
แบต ๖ V 

๒๕๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.อะไหล ่ ร้าน ก.อะไหล ่ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๓/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๘๑ 
น้ ามันดีเชล 

๔,๒๐๐ - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ ากัด 

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 
จ ากัด 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๔/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๘๒ 
แก๊สแอลพีจ ี

๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตร
เคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๕/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔ 

๘๓ 
แก๊สแอลพีจ ี

๔๔๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ ปิโตร
เคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแกส๊ แอนด์ 
ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๖/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔ 

๘๔ ค่าอาหารว่างและของ
รางวัลกิจกรรมลูกเสือ 

๕๐๓.๕๐ - เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๘๕ 
ฝุ่นด า 

๗๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านแสงธรรมวิทยา ร้านแสงธรรมวิทยา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๘/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕ 

 

ล าดับ
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

วงเงิน 

ที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่เลือก 

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ขอสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 

๘๖ 
ต้นดอกเข็มแดง 

๓๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม ้ ร้านสวนเขลางค์ทองพันธุ์ไม ้ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๒๙/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๘๗ 
หญ้านวลน้อย 

๒,๘๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อมหญ้า ร้านอ้อมหญ้า ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๘๘ 
กาวทาท่อน้ าไทย 

๒๖๓ - เฉพาะเจาะจง ร้านทวีก่อสร้าง ร้านทวีก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ซ ๒๓๑/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 


