
1 ซ้ือวารสารห้องสมุดประจ าเดือน 2,385.00                  2,385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินสมบัติ (แม่สอด)

ราคา 2,385 บาท

ร้านสินสมบัติ (แม่สอด)

ราคา 2,385 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 พ.ย. 63

2 ซ้ือน้ ามันส าหรับยานพาหนะโรงเรียน ประจ าเดือน 27,710.00       27,710.00       เฉพาะเจาะจง หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 27,710บาท

หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 27,710บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 พ.ย. 63

3 เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 99,600.00       99,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 99,600 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 99,600 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 พ.ย. 63
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4 ซ้ือเคร่ืองประดับและอุปกรณ์ 10,300.00       10,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน คุ้มดอกเอ้ือง

ราคา 10,300 บาท

ร้าน คุ้มดอกเอ้ือง

ราคา 10,300 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 พ.ย. 63
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5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 2,800.00                  2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย์

ราคา 2,800 บาท

ร้านสุรีย์

ราคา 2,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 พ.ย. 63

6 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 

หมายเลขทะเบียน กข-9940 ตาก

4,635.00                  4,635.00 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 4,634.17 บาท

บ. โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 4,634.17 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 พ.ย. 63

7 ซ้ือวัสดุกระดาษไขและหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่าย

ส าเนาเอกสาร

149,720.01      149,720.01      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 149,720.01 บาท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 149,720.01 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 พ.ย. 63
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8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 81,287.00              81,287.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 81,287 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 81,287 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 พ.ย. 63
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ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือหนังสือฉบับภาษาอังกฤษ

(กิจกรรม AFS)

1,090.00                  1,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จ ากัด

ราคา 1,090 บาท

บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จ ากัด

ราคา 1,090 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 พ.ย. 63

10 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,000.00                  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอเอกสาร

ราคา 2,000 บาท

ร้าน ปอเอกสาร

ราคา 2,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 พ.ย. 63

11 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมฝึกภาคสนาม

นักศึกษาวิชาทหาร

2,000.00                  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 2,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 2,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 พ.ย. 63

12 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารน านักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์

 จ. นครสวรรค์

10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบัญชาการ  อ้ึงทิพาพร

ราคา 10,000 บาท

นายบัญชาการ  อ้ึงทิพาพร

ราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 พ.ย. 63
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13 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารน านักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์

 จ. นครสวรรค์

10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธ์ิ  เอมหฤทัย

ราคา 10,000 บาท

นายสุรสิทธ์ิ  เอมหฤทัย

ราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 พ.ย. 63
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14 ซ้ือวัสดุชุดเคร่ืองนอน 2,720.00         2,720.00         เฉพาะเจาะจง หจก. แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

ราคา 2,720 บาท

หจก. แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

ราคา 2,720 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 พ.ย. 63

15 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะโรงเรียน 20,500.00       20,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแม็ค มายด์ คาร์เซอร์วิส 

ราคา 20,500 บาท

ร้านแม็ค มายด์ คาร์เซอร์วิส 

ราคา 20,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 พ.ย. 63
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16 จ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับการเปิดภาคเรียนท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2563

4,200.00         4,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 4,200 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 4,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 พ.ย. 63



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 เช่าเต็นท์ส าหรับกิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษา
วิชาทหาร

1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  เมืองมา

ราคา 1,200 บาท

นายนิพนธ์  เมืองมา

ราคา 1,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 พ.ย. 63

18 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในอาคารเรียน 
(ตีก4)

284,000.00      284,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. หว่างบริการ

ราคา 280,000 บาท

หจก. หว่างบริการ

ราคา 280,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 พ.ย. 63
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19 วัสดุต้นไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน

6,960.00         6,960.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี การ์เด้น

ราคา 6,960 บาท

ร้าน เอส พี การ์เด้น

ราคา 6,960 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 พ.ย. 63
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