
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน ประจ้ำเดือน 601.80           601.80           เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 601.80 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 601.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ค. 64

2 จ้ำงจัดพิมพ์สมุดบันทึกรักกำรอ่ำน 39,000.00       39,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 39,000 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 39,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

154/2564

2 ก.ค. 64

3 ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้ำอ้ีส้ำนักงำน ฝ่ำยบริกำรกิจกำร

นักเรียน

10,400.00              10,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 10,400 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 10,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

155/2564

2 ก.ค. 64

4 ซ้ือสีส้ำหรับทำปรับปรุงเพ่ือเป็นศูนย์พัฒนำศักยภำพ

บุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ HCEC

2,810.00                  2,810.00 เฉพำะเจำะจง บ. มำมำโฮมมำร์ท จก. และร้ำนเจริญ

ภัณฑ์ รำคำ 2,810 บำท

บ. มำมำโฮมมำร์ท จก. และร้ำนเจริญ

ภัณฑ์ รำคำ 2,810 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ก.ค. 64

5 ซ้ือกระเบ้ืองปูพ้ืน ปูน และกำวยำแนว ส้ำหรับ

ปรับปรุงห้องเป็นศูนย์ HCEC

32,665.65       32,665.65       เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 32,665.65 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 32,665.65 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

156/2564

2 ก.ค. 64

6 ซ้ือสีและปูนส้ำหรับทำปรับปรุงเพ่ือเป็นศูนย์พัฒนำ

ศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ HCEC

3,501.00                  3,501.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 3,501 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 3,501 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ก.ค. 64

7 เช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต 15,000.00              15,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ำกัด

15,000 บำท

บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ำกัด

15,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

160/2564

2 ก.ค. 64

8 จ้ำงจัดท้ำป้ำยขนำดต่ำงๆ 88,000.00              88,000.00 เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดีไซน์

88,000 บำท

ออโต้ ดีไซน์

88,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

157/2564

5 ก.ค. 64

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือท่ีโกยผงและไม้กวำด ส้ำหรับท้ำควำมสะอำดภำยใน

โรงเรียน

53,995.00              53,995.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนำอนันต์ จ้ำกัด

รำคำ 53,995 บำท

บริษัท ธนำอนันต์ จ้ำกัด

รำคำ 53,995 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

159/2564

7 ก.ค. 64

10 จ้ำงเหมำค่ำแรงทำสี ปูพ้ืนกระเบ้ือง 44,650.00              44,650.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพพร วงษ์ค้ำ

รำคำ 44,650 บำท

นำยนพพร วงษ์ค้ำ

รำคำ 44,650 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

161/2564

12 ก.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำส้ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำ

ภำยในโรงเรียน

7,015.00                  7,015.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559) จ้ำกัด

รำคำ 7,015 บำท

บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559) จ้ำกัด

รำคำ 7,015 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

163/2564

12 ก.ค. 64

12 จ้ำงเหมำปรับปรุงพ้ืนปูนเดิม เป็นปูพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบ

 ขนำด ๑๖x๑๖ น้ิว

499,000.00            499,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพพร วงษ์ค้ำ

รำคำ 480,000 บำท

นำยนพพร วงษ์ค้ำ

รำคำ 480,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6/2564

14 ก.ค. 64

13 จ้ำงปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในส้ำนักงำน

ฝ่ำยธุรกำร

1,850.00                  1,850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 1,850 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 1,850 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 ก.ค. 64

14 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับประกอบกำรเรียนกำร

สอนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี

28,665.00              28,665.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเพ่ิมพูนศึกษำ(2009)

รำคำ 28,665 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเพ่ิมพูนศึกษำ(2009)

รำคำ 28,665 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

164/2564

19 ก.ค. 64

15 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ 41,000.00       41,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 41,000 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 41,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

165/2564

19 ก.ค. 64

16 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ และซ่อมบ้ำรุง

เคร่ืองปรับอำกำศ

8,100.00         8,100.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 8,100 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 8,100 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

166/2564

19 ก.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ืออุปกรณ์ส้ำหรับกระจำยสัญญำณส้ำหรับกำรเรียน

กำรสอนในระบบออนไลน์

12,091.00       12,091.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 12,091 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 12,091 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

167/2564

19 ก.ค. 64

18 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส ำหรับประกอบกำรเรียนกำร
สอนของกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ และภำษำไทย

65,376.00       65,376.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ้ำกัด

รำคำ 65,376 บำท

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ้ำกัด

รำคำ 65,376 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

168/2564

19 ก.ค. 64

19 ซ้ือโคมไฟถนนโซล่ำเซลล์ส้ำหรับส่องสว่ำงตำมจุด

ต่ำงๆภำยในโรงเรียน

8,700.00                  8,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559) จ้ำกัด

รำคำ 8,700 บำท

บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559) จ้ำกัด

รำคำ 8,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

169/2564

19 ก.ค. 64

20 ซ้ือกระเบ้ืองปูพ้ืนกำวยำแนว และปูน เพ่ือท ำกำร
ปรับปรุงพ้ืนห้องเรียนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์

31,077.69       31,077.69       เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 31,077.69 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 31,077.69 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

171/2564

22 ก.ค. 64

21 ซ้ือโต๊ะเก้ำอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ 336,000.00      336,000.00      เฉพำะเจำะจง บ. ฮัลโหลเฟอร์นิเจอร์

รำคำ 320,000 บำท

บ. ฮัลโหลเฟอร์นิเจอร์

รำคำ 320,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2/2564

3 ส.ค. 64

22 ซ้ือวัสดุกระดำษส้ำหรับกิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ 998.00           998.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 998 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 998 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 ก.ค. 2564

23 ซ้ืออุปกรณ์สำย audio และไมค์แบบหนีบส้ำหรับกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์

20,160.00       20,160.00       เฉพำะเจำะจง เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 20,160 บำท

เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 20,160 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

172/2564

23 ก.ค. 64

24 จ้ำงเหมำบริกำรจัดพิมพ์กระดำษค้ำตอบ 10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 10,000 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 10,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

174/2564

23 ก.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 จ้ำงเหมำปรับปรุงทำสี ท้ำป้ำยอักษรพลำสวูด ซ่อมโต๊ะ

เคำเตอร์ วำดภำพติดผนัง

39,000.00       39,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยยงยุทธ ค้ำมูล

รำคำ 39,000 บำท

นำยยงยุทธ ค้ำมูล

รำคำ 39,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

175/2564

23 ก.ค. 64

26 ซ้ือกำวยำแนวและกระเบ้ืองปูพ้ืนเพ่ือท้ำกำรปรับปรุง

พ้ืนห้องเรียนปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์

1,428.81                  1,428.81 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 1,428.81 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 1,428.81 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 64

27 ซ้ือวัสดุส่ือกำรเรียนกำรสอนชุดกำรหำพ้ืนท่ีผิวของ

รูปทรงเรขำคณิต

3,100.00                  3,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน อัลเตอร์เอส (โดยนำยโกสินทร์ 

สำระมำศ) รำคำ 3,100 บำท

ร้ำน อัลเตอร์เอส (โดยนำยโกสินทร์ 

สำระมำศ) รำคำ 3,100 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 ก.ค. 64

28 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส้ำหรับฝึกปฏิบัติและกำร

เรียนกำรสอนห้องเรียนอำชีพ วิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

375,931.00      375,931.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 375,931 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 375,931 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

173/2564

30 ก.ค. 64


