
1 ซ้ือวารสารห้องสมุดประจ าเดือน 4,845.00                  4,845.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินสมบัติ (แม่สอด)

ราคา 4,845 บาท

ร้านสินสมบัติ (แม่สอด)

ราคา 4,845 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ต.ค. 63

2 ซ้ือน้ ามันส าหรับยานพาหนะโรงเรียน 15,113.80       15,113.80       เฉพาะเจาะจง หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 15,113.80 บาท

หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 15,113.80 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ต.ค. 63

3 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์และหมึกพิมพ์ 6,330.00                  6,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ ากัด

ราคา 6,330 บาท

บริษัท เดอะซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ ากัด

ราคา 6,330 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ต.ค. 63
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4 จ้างท าหนังสือภาษาพม่า และท าเกียรติบัตร 24,675.00              24,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ ากัด

ราคา 24,675 บาท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ ากัด

ราคา 24,675 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ต.ค. 63
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5 เช่าแบบทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ห้องเรียน SMAT

30,300.00              30,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด

ราคา 30,300 บาท

บริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด

ราคา 30,300 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ต.ค. 63
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6 ซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือน และเก้าอ้ีส านักงาน

(ห้องเรียน MP)

25,650.00              25,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

ราคา 25,650 บาท

หจก. แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

ราคม 25,650 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ต.ค. 63

4/2564

7 ซ้ือวัสดุฝึกค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

 ด้วย STEM Education (ห้องเรียน ISM)

4,800.00                  4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตภณ  นุชวิจิตร

ราคา 4,800 บาท

นายกันตภณ  นุชวิจิตร

ราคา 4,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ต.ค. 63

8 จ้างท าหลังคากันสาดหลังห้องเรียน SMAT

(งานอาคารสถานท่ี)

73,500.00              73,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 73,500 บาท

ร้านธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 73,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ต.ค. 63
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ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 จ้างเหมาปรับปรุงถนนและรางระบายน้ ารอบบ้านพัก

ครู ๘ ครอบครัว (งานอาคารสถานท่ี)

323,000.00      323,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหว่างบริการ

ราคา 320,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหว่างบริการ

ราคา 320,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 ต.ค. 63
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10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(ฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงเรียนปลอดขยะ)

2,080.00         2,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านออลล์นิวสเต็ป

ราคา 2,080 บาท

ร้านออลล์นิวสเต็ป

ราคา 2,080 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ต.ค. 63

11 ซ้ือกระดานค าคม ภาษาไทย 2,052.00         2,052.00         เฉพาะเจาะจง บ. แมกซ์พลอย อินเตอร์ฯ จ ากัด

ราคา 2,052 บาท

บ. แมกซ์พลอย อินเตอร์ฯ จ ากัด

ราคา 2,052 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ต.ค. 63

12 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม

(ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร)

97,000.00       97,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร

ราคา 97,000 บาท

ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร

ราคา 97,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ต.ค. 63
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13 จ้างท าสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เยาวชนไทยนานาชาติ

1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. พะวอ ทรัพย์เจริญ

ราคา 1,000 บาท

หจก. พะวอ ทรัพย์เจริญ

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ต.ค. 63

14 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้โรงเรียน
 หมายเลขทะเบียน นข-๒๔๖๐ ตาก

5,171.85         5,171.85         เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 5,171.85 บาท

บ. โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 5,171.85 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ต.ค. 63

9/2564

15 จ้างปรับปรุงและปรับเปล่ียนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ า 352,000.00      352,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเกษม นาละต๊ะ

ราคา 350,000 บาท

นายเกษม นาละต๊ะ

ราคา 350,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 ต.ค. 63
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16 จ้างท าป้ายไวนิล ,โรลอัพ, สติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด

(ห้องสมุด, ฝ่ายกิจการนักเรียน, กลุ่มสาระสังคม)

4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 4,500 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 4,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 ต.ค. 63



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 จ้างท าบอร์ดเกม Cadmium Control

(กลุ่มสาระฯ สังคม)

2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ ากัด

ราคา 2,000 บาท

บ. โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ ากัด

ราคา 2,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 ต.ค. 63

18 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายส าเนา
ดิจิตอล

8,779.35         8,779.35         เฉพาะเจาะจง บ. ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 8,779.35 บาท

บ. ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 8,779.35 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 ต.ค. 63
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19 จ้างซ่อมบ ารุงรถตู้โรงเรียน
หมายเลขทะเบียน นข-1073 ตาก

738.30           738.30           เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 738.30 บาท

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 738.30 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ต.ค. 63

20 จ้างเหมาบริการล้างเคร่ืองปรับอากาศ ตรวจเช็คและ
ซ่อมระบบไฟเคร่ืองปรับอากาศ

3,400.00         3,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษมการไฟฟ้า

ราคา 3,400 บาท

ร้าน เกษมการไฟฟ้า

ราคา 3,400 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ต.ค. 63

21 ซ้ือวัสดุจัดท าพวงมาลา 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปล๊ักคุงออกาไนเซอร์

ราคา 3,000 บาท

ร้าน ปล๊ักคุงออกาไนเซอร์

ราคา 3,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ต.ค. 63

22 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถตู้โรงเรียน หมายเลข
ทะเบียน นข-2460

4,739.57         4,739.57         เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 4,739.57 บาท

บ. โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 4,739.57 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 ต.ค. 63

23 จ้างจัดท าบอร์ดโครงงานวิทยาศาสตร์ 4,750.00         4,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ดี.เฟรม และร้านเวิร์คปร้ินท์

ราคา 4,750 บาท

ร้าน ดี.ดี.เฟรม และร้านเวิร์คปร้ินท์

ราคา 4,750 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 ต.ค. 63

24 ซ้ือวัสดุแผ่นเมทัลชีท และอุปกรณ์ 897.00           897.00           เฉพาะเจาะจง บ. พี. เค. เมทัลชีท จ ากัด

ราคา 897 บาท

บ. พี. เค. เมทัลชีท จ ากัด

ราคา 897 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือวัสดุฝึก (ข้าวสาร,งาขาว,ปลาทูน่าในน้ าแร่ ฯลฯ) 4,275.00         4,275.00         เฉพาะเจาะจง นางเล็ก กันทะวงศ์

ราคา 4,275 บาท

นางเล็ก กันทะวงศ์

ราคา 4,275 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63

26 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ 3,600.00         3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเบสแอนด์บาส

ราคา 3,600 บาท

ร้านเบสแอนด์บาส

ราคา 3,600 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63

27 ซ้ือวัสดุเหล็กและอุปกรณ์ 5,613.00         5,613.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาค้าซีเมนต์

ราคา 5,613 บาท

ราคา 3,600 บาท

หจก.แม่สอดวัฒนาค้าซีเมนต์

ราคา 5,613 บาท

ราคา 3,600 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63

11/2564

28 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ และโปรเจคเตอร์ 95,250.00       95,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 95,250 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 95,250 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63

12/2564

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 96,533.00       96,533.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 96,533 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 96,533 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63

13/2564

30 ซ้ือตู้เอกสาร, โต๊ะ เก้าอ้ีส านักงาน 36,300.00       36,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

ราคา 36,300 บาท

หจก. แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

ราคา 36,300 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63

14/2564

31 ซ้ือหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ 37,908.00       37,908.00       เฉพาะเจาะจง บ. พัฒนาคุณภาพวิชาการฯ จ ากัด

ราคา 37,908 บาท

บ. พัฒนาคุณภาพวิชาการฯ จ ากัด

ราคา 37,908 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63

15/2564

32 ซ้ือวัสดุกระสอบและไม้อัดไวท์บอร์ด 2,060.00         2,060.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรค้ากระสอบ และร้าน เจริญ

ภัณฑ์พานิช ราคา 2,060 บาท

ร้านเกษตรค้ากระสอบ และร้าน เจริญ

ภัณฑ์พานิช ราคา 2,060 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63

33 จ้างประกอบส่ิงประดิษฐ์ 5,800.00         5,800.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญยง บุญประสิทธ์ิ

ราคา 5,800 บาท

นายบุญยง บุญประสิทธ์ิ

ราคา 5,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

34 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถยนต์กระบะโรงเรียน 

หมายเลขทะเบียน บฉ-8909 ตาก

64,998.22       64,998.22       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 64,998.22 บาท

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 64,998.22 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 63

16/2564

35 ซ้ือไมโครโฟนพร้อมเคร่ืองขยายเสียง 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เอ็ม เค เนช่ัน 

ราคา 4,900 บาท

ร้าน เจ เอ็ม เค เนช่ัน 

ราคา 4,900 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

29 ต.ค. 63

36 จ้างจัดท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ 

(นักเรียนพระราชทาน)

5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 5,600 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 5,600 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

29 ต.ค. 63

19/2564

37 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคารเรียน 

ห้องน้ า-ห้องส้วมนักเรียนภายในโรงเรียน

72,000.00       72,000.00       เฉพาะเจาะจง วีวันคลีนน่ิง ซัพพลาย

ราคา 72,000 บาท

วีวันคลีนน่ิง ซัพพลาย

ราคา 72,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

30 ต.ค. 63

20/2564


