
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน ประจ้ำเดือน 6,049.60         6,049.60         เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 6,049.60 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 6,049.60 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ส.ค. 64

2 ซ้ือกระดำษส้ำหรับพิมพ์เกียรติบัตร 238.00           238.00           เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 238 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 238 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ส.ค. 64

3 ซ้ือเสำก้ันทำงสแตนเลส แบบดึงกลับอัตโนมัติ 14,310.00              14,310.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทห้ำแยก กรุ๊ป (2559)

รำคำ 14,310 บำท

บริษัทห้ำแยก กรุ๊ป (2559)

รำคำ 14,310 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

177/2564

3 ส.ค. 64

4 จ้ำงจัดท้ำหน้ำกำกผ้ำแบบมีสำยคล้อง และถุงผ้ำ 25,050.00              25,050.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป้สกรีน แม่สอด

รำคำ 25,050 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เป้สกรีน แม่สอด

รำคำ 25,050 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

178/2564

3 ส.ค. 64

5 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 333,840.00            333,840.00 เฉพำะเจำะจง บ. รักษำควำมปลอดภัย สมพร จ้ำกัด

รำคำ 333,840 บำท

บ. รักษำควำมปลอดภัย สมพร จ้ำกัด

รำคำ 333,840 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7/2564

3 ส.ค. 64

6 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิล 3,800.00         3,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,800 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ส.ค. 64

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนช่ำงส้ำหรับปรับปรุงซ่อมแซม

พัฒนำอำคำรสถำนท่ี

27,918.00              27,918.00 เฉพำะเจำะจง เจริญภัณฑ์พำนิช (ส้ำนักงำนใหญ่)

รำคำ 27,918 บำท

เจริญภัณฑ์พำนิช (ส้ำนักงำนใหญ่)

รำคำ 27,918 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

179/2564

4 ส.ค. 64

8 ซ้ือหมึกพิมพ์ส้ำหรับเคร่ืองถ่ำยส้ำเนำเอกสำร 175,370.00            175,370.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 175,370 บำท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 175,370 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

180/2564

4 ส.ค. 64

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน 218,217.80            218,217.80 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 218,217.80 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 218,217.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

181/2564

4 ส.ค. 64

10 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองส้ำรองไฟ ประจ้ำส้ำนักงำน

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร

6,980.00                  6,980.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 6,980 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 6,980 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

182/2564

4 ส.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 95,253.00       95,253.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 95,253 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 95,253 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

183/2564

4 ส.ค. 64

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำน 53,038.00              53,038.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 53,038 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 53,038 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

184/2564

4 ส.ค. 64

13 จ้ำงจัดท้ำสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมติดต้ัง 10,050.00              10,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเจ้นท์ ดีไซน์

รำคำ 10,050 บำท

ร้ำน เอเจ้นท์ ดีไซน์

รำคำ 10,050 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

185/2564

5 ส.ค. 64

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำส้ำหรับกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม

วิชำงำนช่ำง

4,517.00                  4,517.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์

รำคำ 4,517 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์

รำคำ 4,517 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ส.ค. 64

15 ซ้ือพัดลมอุตสำหกรรม 7,160.00                  7,160.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์

รำคำ 7,160 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์

รำคำ 7,160 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

186/2564

9 ส.ค. 64

16 จ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงก้ันห้องผนังเบำ ติดต้ังช่อง

หน้ำต่ำงกระจกกรอบอลูมิเนียม  เป็นห้องศูนย์HCEC

135,740.00            135,740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 135,740 บำท

ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 135,740 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

186/2564

5 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำส้ำหรับกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม

วิชำงำนช่ำง

18,988.00              18,988.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559)

18,988 บำท

บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559)

18,988 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

188/2564

9 ส.ค. 64

18 จ้ำงเหมำบริกำรค่ำแรงปูพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบ พร้อม

ทรำยหยำบ

16,500.00              16,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 16,500 บำท

นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 16,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

189/2564

9 ส.ค. 64

19 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ต 15,000.00              15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ำกัด

รำคำ 15,000 บำท

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ำกัด

รำคำ 15,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

190/2564

9 ส.ค. 64

20 ซ้ือเคร่ืองดนตรีวงดนตรีสำกลวงสตริงคอมโบ้ 469,000.00            469,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคีตศิลป์

รำคำ 469,000 บำท

ร้ำนคีตศิลป์

รำคำ 469,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3/2564

10 ส.ค. 64

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำส้ำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ

ภำยในห้องศูนย์ HCEC

11,804.00              11,804.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำณำจักรไฟฟ้ำ

รำคำ 11,804 บำท

ร้ำนอำณำจักรไฟฟ้ำ

11,804 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

192/2564

11 ส.ค. 64

22 จ้ำงติดต้ังกุญแจประตูห้องเรียนอำชีพพร้อมค่ำแรง

และอุปกรณ์

1,284.00                  1,284.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 1,284 บำท

ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 1,284 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ส.ค. 64

23 ซ้ืออุปกรณ์วิทยำศำสตร์ส้ำหรับประกอบกำรเรียนกำร

สอน

5,150.00         5,150.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 5,150 บำท

บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 5,150 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

193/2564

13 ส.ค. 64

24 ซ้ือสีและอุปกรณ์ส้ำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำ

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

4,405.00         4,405.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ช.แม่สอดวัสดุภัณฑ์

รำคำ 4,405 บำท

หจก. ช.แม่สอดวัสดุภัณฑ์

รำคำ 4,405 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 จ้ำงจัดท้ำตรำยำงงำนกำรเงิน 300.00           300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินท์ซ็อป

รำคำ 300 บำท

ร้ำนปร้ินท์ซ็อป

รำคำ 300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 ส.ค. 64

26 จ้ำงประกอบส่ิงประดิษฐ์พร้อมอุปกรณ์ ชุดเคร่ืองไล่นก

ไฮเท

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยกนิจพงศ์ บุตรแก้ว

รำคำ 1,000 บำท

นำยกนิจพงศ์ บุตรแก้ว

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 ส.ค. 64

27 จ้ำงเหมำบริกำรปรับซ่อมกล้องถ่ำยภำพ 6D 2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง เอ็น. เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 2,000 บำท

เอ็น. เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 ส.ค. 64

28 จ้ำงจัดท้ำโฟมบอร์ดขนำดต่ำงๆ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์

และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ

24,660.00       24,660.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนท้ำป้ำย ป.อำร์ต 

รำคำ 24,660 บำท

ร้ำนท้ำป้ำย ป.อำร์ต 

รำคำ 24,660 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

194/2564

17 ส.ค. 64

29 ซ้ือแบตเตอร่ีส้ำหรับรถยนต์กระบะโรงเรียนหมำยเลข

ทะเบียน กข-9940 ตำก

3,100.00         3,100.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมิตรยนต์

รำคำ 3,100 บำท

ร้ำนมิตรยนต์

รำคำ 3,100 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ส.ค. 64

30 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส ำหรับกำรเรียนกำรสอน
ห้องเรียนอำชีพ

2,452.50         2,452.50         เฉพำะเจำะจง บริษัท วังอักษร จ้ำกัด

รำคำ 2,452.50 บำท

บริษัท วังอักษร จ้ำกัด

รำคำ 2,452.50 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ส.ค. 64

31 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิล สติกเกอร์พลำสวูด และป้ำย
อะคริลิกใส กลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์สและเทคโนโลยี

47,000.00       47,000.00       เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 47,000 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 47,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

195/2564

19 ส.ค. 64

32 ซ้ือน้ ำยำถูพ้ืน, ผงซักฟอก, น้ ำยำฆ่ำเช้ือ และถุงขยะ 1,715.00         1,715.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 1,715 บำท

บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 1,715 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำหรับกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 25,770.00       25,770.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 25,770 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 25,770 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

196/2564

20 ส.ค. 64

34 ซ้ือเคร่ืองขยำยเสียง Stereo Amplifier 4,300.00         4,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น.เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 4,300 บำท

ร้ำน เอ็น.เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 4,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ส.ค. 64

35 ซ้ือสำยกรำวไฟฟ้ำ, สำยไมค์พร้อมหัวต่อ : ยำว 2 เมตร

, สำยล้ำโพงทองแดง : ยำว 10 เมตร

2,700.00         2,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น.เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 2,700 บำท

ร้ำน เอ็น.เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 2,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ส.ค. 64

36 ซ้ือถ่ำน AAA, น้้ำหมึกเติมแท่นประทับ 28cc. สีน้้ำเงิน 2,096.00         2,096.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 2,096 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 2,096 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 ส.ค. 64

37 ซ้ือกุ้งแห้งเน้ือ และถ้วยพลำสติกฝำล็อค 3,070.00         3,070.00         เฉพำะเจำะจง นำงทองเทียน ปิงวงค์

รำคำ 3,070 บำท

นำงทองเทียน ปิงวงค์

รำคำ 3,070 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 ส.ค. 64

38 ซ้ือหอมแดง, กระเทียม, พริกช้ีฟ้ำแห้ง,น้้ำตำล

ทรำยขำวน้้ำมันถ่ัวเหลือง, เกลือป่น, ไข่เค็มดิบ ฯ

3,930.00                  3,930.00 เฉพำะเจำะจง นำงทองเพรียน กินะธรรม

รำคำ 3,930 บำท

นำงทองเพรียน กินะธรรม

รำคำ 3,930 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 ส.ค. 64

39 จ้ำงจัดท้ำสติกเกอร์สีม่วง-เหลืองส้ำหรับผู้ผ่ำนจุดคัด

กรองก่อนเข้ำสถำนศึกษำ

4,000.00                  4,000.00 เฉพำะเจำะจง ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,000 บำท

ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 ส.ค. 64

40 ซ้ือสีน้้ำมัน 3.5 ลิตร, ทินเนอร์, แปรงทำสี 3” 835.00                      835.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ช.แม่สอดวัสดุภัณฑ์

รำคำ 835 บำท

หจก. ช.แม่สอดวัสดุภัณฑ์

รำคำ 835 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

41 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

26,188.00              26,188.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ จ้ำกัด

รำคำ 26,188 บำท

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ จ้ำกัด

รำคำ 26,188 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

197/2564

25 ส.ค. 64

42 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

21,893.60       21,893.60       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 21,893.60

บริษัท เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 21,893.60

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

198/2564

25 ส.ค. 64

43 ซ้ือยำและเวชภัณฑ์ประจ้ำห้องพยำบำลโรงเรียน 10,880.00              10,880.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช่อมะกอกเภสัช

รำคำ 10,880 บำท

ร้ำน ช่อมะกอกเภสัช

รำคำ 10,880 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

199/2564

24 ส.ค. 64

44 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ 9,160.00         9,160.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำโนคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส

รำคำ 9,160 บำท

ร้ำนนำโนคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส

รำคำ 9,160 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

200/2564

24 ส.ค. 64

45 ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ส้ำหรับใช้จัดพิมพ์เกียรติบัตรใน

กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์

5,000.00         5,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 5,000 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

201/2564

25 ส.ค. 64

46 ซ้ือขวดลูกกล้ิง, ขวดแก้ว 60ml. 1,800.00                  1,800.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด

รำคำ 1,800 บำท

รำคำ 1800 บำท

บริษัท เชียงใหม่พลำสติก จ้ำกัด

รำคำ 1,800 บำท

รำคำ 1800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 ส.ค. 64

47 ซ้ือกระดำษ A4 70 แกรม 52,000.00       52,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 52,000 บำท

ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 52,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

202/2564

30 ส.ค. 64

48 ซ้ืออุปกรณ์และส่ือส้ำหรับผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน 89,240.00       89,240.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น.เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 89,240 บำท

ร้ำน เอ็น.เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 89,240 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

203/2564

30 ส.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

49 จ้ำงจัดท้ำและติดต้ังม่ำนปรับแสงห้องศูนย์ HCEC 20,000.00       20,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รำมำอินทีเรีย

รำคำ 20,000 บำท

ร้ำน รำมำอินทีเรีย

รำคำ 20,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

204/2564

30 ส.ค. 64

50 ซ้ือขวดป๊ัม 450ml., ขวดป๊ัม 400ml. 1,500.00                  1,500.00 เฉพำะเจำะจง MR.D.I.Y. (BANGKOK) Co.,Ltd.

รำคำ 1,500 บำท

MR.D.I.Y. (BANGKOK) Co.,Ltd.

รำคำ 1,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 ส.ค. 64

51 ซ้ือกำวน้้ำใส แบบขวด, กระดำษไข ขนำด A4, ปำกกำ

เคมี เขียนกระจก, พู่กันอย่ำงดี

3,969.00                  3,969.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์ ส้ำนักงำนใหญ่

รำคำ 3,969 บำท

ร้ำนสุรีย์ ส้ำนักงำนใหญ่

รำคำ 3,969 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 ส.ค. 64

52 ซ้ือขม้ินชัน, ไพรสด, น้้ำมันปำล์ม, กำนพลูแห้ง, ถุงซิป,

 กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำด 10ml.

3,800.00         3,800.00         เฉพำะเจำะจง นำงทองเทียน ปิงวงค์

รำคำ 3,800 บำท

นำงทองเทียน ปิงวงค์

รำคำ 3,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 ส.ค. 64

53 ซ้ือผ้ำ 5 เฉดสี, ผ้ำตอกกลีบ, ดอกพุดดิน, ริบบ้ินด้ินทอง

, 

ดอกรักพลำสติกขำวนวล ขนำดกลำง, ขนำดใหญ่

5,660.00                  5,660.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน บัวฉลองขวัญ

รำคำ 5,660 บำท

ร้ำน บัวฉลองขวัญ

รำคำ 5,660 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

205/2564

31 ส.ค. 64

54 จ้ำงจัดท้ำป้ำยและเข้ำกรอบป้ำยของกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ศิลปะ

22,760.00              22,760.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดินด้ำ คนท้ำป้ำย

รำคำ 22,760 บำท

ร้ำน ดินด้ำ คนท้ำป้ำย

รำคำ 22,760 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

206/2564

31 ส.ค. 64


