
1 ซ้ือวารสารห้องสมุดประจ าเดือน 4,515.00                  4,515.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินสมบัติ (แม่สอด)

ราคา 4,515 บาท

ร้านสินสมบัติ (แม่สอด)

ราคา 4,515 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ธ.ค. 63

2 ซ้ือน้ ามันส าหรับยานพาหนะโรงเรียน ประจ าเดือน 15,895.80       15,895.80       เฉพาะเจาะจง หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 15,895.80 บาท

หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 15,895.80 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ธ.ค. 63

3 จัดซ้ือวัสดุกล่องและตะกร้าส าหรับเก็บอุปกรณ์การ

เรียนการสอน

2,007.00         2,007.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน)

ราคา 2,007 บาท

บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน)

ราคา 2,007 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ธ.ค. 63

4 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าพันคอยุวกาชาด 5,000.00                  5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิชญาพร พูนใจสม

ราคา 5,000 บาท

นางวิชญาพร พูนใจสม

ราคา 5,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

31/2564

1 ธ.ค. 63

5 วัสดุส่วนประกอบหุ่นยนต์ส าหรับพัฒนาการเรียนการ

สอน

41,900.00       41,900.00       เฉพาะเจาะจง บ. ธนสาร เซอร์วิส ฯ จ ากัด

ราคา 41,900 บาท

บ. ธนสาร เซอร์วิส ฯ จ ากัด

ราคา 41,900 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

32/2564

1 ธ.ค. 63

6 จ้างจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ธ.ค. 63

7 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศภายใน

รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กข-9970 ตาก

3,800.00                  3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ราศีแอร์ (โซ)

ราคา 3,800 บาท

ร้าน ราศีแอร์ (โซ)

ราคา 3,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ธ.ค. 63

8 จ้างจัดท าป้ายส าหรับติดต้ัง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

และป้ายผลการศึกษาต่อของนักเรียน

25,400.00       25,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 25,400 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 25,400 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

33/2564

3 ธ.ค. 63

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ธันวำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ธันวำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 จ้างจัดท าผนังป้ายบุไม้ ส าหรับติดต้ัง ณ ห้องโสตทัศน

ศึกษา

10,500.00              10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพร วงษ์ค า

ราคา 10,500 บาท

นายนพพร วงษ์ค า

ราคา 10,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

34/2564

3 ธ.ค. 63

10 จ้างจัดท าตรายางส าหรับออกใบเสร็จรับเงินโรงเรียน 6,250.00                  6,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ินท์ช็อป

ราคา 6,250 บาท

ร้าน ปร้ินท์ช็อป

ราคา 6,250 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

35/2564

2 ธ.ค. 63

11 จ้างปรับซ่อมกล้องวงจรปิด 18,066.95       18,066.95       เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ ากัด

ราคา 18,066.95 บาท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ ากัด

ราคา 18,066.95 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

36/2564

2 ธ.ค. 63

12 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารไม่ประจ าทาง 

วันท่ี ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ.ระยอง

60,000.00              60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

ราคา 60,000 บาท

นายชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

ราคา 60,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

37/2564

3 ธ.ค. 63

13 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารไม่ประจ าทาง 

วันท่ี ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ.ระยอง

60,000.00              60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรพินท์ สวรรค์พัฒนกุล

ราคา 60,000 บาท

นางอรพินท์ สวรรค์พัฒนกุล

ราคา 60,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

38/2564

3 ธ.ค. 63

14 จ้างจัดท าม่านปรับแสงเพ่ือติดต้ัง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 41,550.00       41,550.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รามาอินทีเรีย

ราคา 41,550 บาท

ร้าน รามาอินทีเรีย

ราคา 41,550 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

39/2564

4 ธ.ค. 63

15 วัสดุส าหรับเฝ้าระวังและป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

 และใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,150.00         1,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุกฤษฟามาซี และร้านสุรีย์

ราคา 1,150 บาท

ร้านสุกฤษฟามาซี และร้านสุรีย์

ราคา 1,150 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ธ.ค. 63

16 ซ้ือไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือใช้ส าหรับปรับปรุงสวนหย่อม 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟลอร่า การ์เด้น

ราคา 5,000 บาท

ร้าน ฟลอร่า การ์เด้น

ราคา 5,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

40/2564

8 ธ.ค. 63



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ธันวำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจ าทาง ระหว่าง

วันท่ี ๑๐-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ.ขอนแก่น

13,000.00       13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 13,000 บาท

นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 13,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

41/2564

9 ธ.ค. 63

18 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจ าทาง ระหว่าง

วันท่ี ๑๐-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ.ขอนแก่น

13,000.00       13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์

ราคา 13,000 บาท

นายภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์

ราคา 13,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

42/2564

9 ธ.ค. 63

19 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ส าหรับการเรียนการสอน 15,000.00       15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด

ราคา 15,000 บาท

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด

ราคา 15,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

43/2564

8 ธ.ค. 63

20 จ้างจัดท าป้ายอะคริลิกส าหรับติดโต๊ะส านักงานฝ่าย

ธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ

500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่สอด โฆษณา

ราคา 500 บาท

ร้าน แม่สอด โฆษณา

ราคา 500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ธ.ค. 63

21 จ้างจัดท าตรายางเพ่ือพัฒนางานฝ่ายธุรการ นโยบาย 

แผนและงบประมาณ

1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.อาร์ต

ราคา 1,300 บาท

ร้าน ป.อาร์ต

ราคา 1,300 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ธ.ค. 63

22 จ้างเหมาบริการเปล่ียนผ้าเบาะน่ังรถตู้โรงเรียน 

หมายเลขทะเบียน นข-1073 ตาก และ นข-2460 ตาก

3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านส าเนียงการช่าง

ราคา 3,000 บาท

ร้านส าเนียงการช่าง

ราคา 3,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ธ.ค. 63

23 จ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับกิจกรรมการฝึกอบรมการ

ดับเพลิง

1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ธ.ค. 63

24 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,

 ครุภัณฑ์การศึกษา

96,880.00       96,880.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 96,880 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 96,880 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

44/2564

15 ธ.ค. 63



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ธันวำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานช่างส าหรับงานซ่อมแซม 21,357.00       21,357.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 21,357 บาท

ร้าน เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 21,357 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

45/2564

15 ธ.ค. 63

26 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรม 

(อุปกรณ์ส านักงาน)

16,580.00       16,580.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 16,580 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 16,580 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

47/2564

21 ธ.ค. 63

27 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรม 

(ไฟกระพริบ+ผ้าต่วน)

4,750.00         4,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย์ + ร้านราเชนทร์ใจดี

ราคา 4,750 บาท

ร้านสุรีย์ + ร้านราเชนทร์ใจดี

ราคา 4,750 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

22 ธ.ค. 63

28 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลส าหรับกิจกรรม Merry 

Christmas Happy New Year ๒๐๒๑

1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

22 ธ.ค. 63

29 ซ้ือชุดส่ือการเรียนการสอนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

11,400.00       11,400.00       เฉพาะเจาะจง บ. อักษร อินสไปร์ จ ากัด

ราคา 11,400 บาท

บ. อักษร อินสไปร์ จ ากัด

ราคา 11,400 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

46/2564

22 ธ.ค. 63

30 เช่าชุดส าหรับกิจกรรมวันคริสต์มาสฯ 6,900.00         6,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคุณต๋อย

ราคา 6,900 บาท

ร้านคุณต๋อย

ราคา 6,900 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

48/2564

24 ธ.ค. 63

31 ซ้ือน้ ายาท าความสะอาดฆ่าเช้ือ +ขวดป๊ัม 4,702.00         4,702.00         เฉพาะเจาะจง บ. เอก-ชัย ฯ จก. +ร้านน้ าค้าง

ราคา 4,702 บาท

บ. เอก-ชัย ฯ จก. +ร้านน้ าค้าง

ราคา 4,702 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 ธ.ค. 63

32
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและจัดท าเรือนเพาะช า แบบ

โครงเหล็กโค้งพร้อมพลาสติกสแลนคลุมหลังคาและ

ด้านข้าง

20,800.00       20,800.00       เฉพาะเจาะจง นิวัติ คอนสตรัคช่ัน

ราคา 20,800 บาท

นิวัติ คอนสตรัคช่ัน

ราคา 20,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

50/2564

28 ธ.ค. 63



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ธันวำคม 2563

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 จ้างเหมาบริการปรับปรุง ทาสี 

และซ่อมแซมบ้านพักครู

6,775.00         6,775.00         เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสว่าง พงษ์แก้ว

ราคา 6,775 บาท

นายรุ่งสว่าง พงษ์แก้ว

ราคา 6,775 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

51/2564

28 ธ.ค. 63

34
จ้างเหมาบริการปรับซ่อมระบบควบคุม

เคร่ืองปรับอากาศและระบบไฟฟ้าภายในห้องโสตทัศน

ศึกษา

13,200.00       13,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านช่างฮาร์ทแอร์เซอร์วิส

ราคา 13,200 บาท

ร้านช่างฮาร์ทแอร์เซอร์วิส

ราคา 13,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

52/2564

28 ธ.ค. 63

35 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 36,000.00       36,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 36,000 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 36,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

53/2564

29 ธ.ค. 63

36 ซ้ือถ่ายไฟฉาย, สบู่เหลว, และท่ีกดสบู่ 7,335.44         7,335.44         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด

ราคา 7,335.44 บาท

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด

ราคา 7,335.44 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

54/2564

29 ธ.ค. 63

37 ซ้ือวัสดุช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากล 25,630.00       25,630.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

ราคา 25,630 บาท

ร้านเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

ราคา 25,630 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

49/2564

30 ธ.ค. 63


