
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน ประจ้ำเดือน 700.00                      700.00 เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 700 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ม.ค. 64

2 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บข้อมูล และต่ออำยุโดเมนเนม 808.00                      808.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน  นครไอเทค

รำคำ 808 บำท

ร้ำน  นครไอเทค

รำคำ 808 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 ม.ค. 64

3 ซ้ือครุภัณฑ์เต็นท์ผ้ำใบ 45,000.00       45,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนผ้ำใบ เค.น๊อต

รำคำ 45,000 บำท

ร้ำนผ้ำใบ เค.น๊อต

รำคำ 45,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

56/2564

15 ม.ค. 64

4 จ้ำงปรับเปล่ียนกระจกสีชำแบบกรองแสงหน้ำต่ำงบำน

เล่ือนห้องส้ำนักงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร

4,500.00         4,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวัติ คอนสตรัคช่ัน

รำคำ 4,500 บำท

ร้ำนนิวัติ คอนสตรัคช่ัน

รำคำ 4,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ม.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุหลอดไฟ 2,286.52         2,286.52         เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำโฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 2,286.52 บำท

บริษัท เมกำโฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 2,286.52 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ม.ค. 64

6 ซ้ือวัสดุส้ำหรับงำนซ่อมปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี 805.00                      805.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไดนำสต้ี ฯ และร้ำนเจริญภัณฑ์

รำคำ 805.00 บำท

บ.ไดนำสต้ี ฯ และร้ำนเจริญภัณฑ์

รำคำ 805.00 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ม.ค. 64

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี 86,704.00       86,704.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 86,704 บำท

บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 86,704 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

57/2564

21 ม.ค. 64

8 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ 243,100.00            243,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 243,100 บำท

บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 243,100 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

58/2564

21 ม.ค. 64

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มกรำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มกรำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุส้ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนำอำคำร

สถำนท่ี

38,272.00              38,272.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 38,272 บำท

ร้ำนเจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 38,272 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

59/2564

25 ม.ค. 64

10 จ้ำงประกอบส่ิงประดิษฐ์พร้อมอุปกรณ์ ชุดเคร่ืองไล่นก

ไฮเทค

4,000.00                  4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกนิจพงศ์ บุตรแก้ว

รำคำ 4,000 บำท

นำยกนิจพงศ์ บุตรแก้ว

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 64

11 จ้ำงเหมำบริกำรบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมยำนพำหนะ

รถตู้โรงเรียน

7,891.25                  7,891.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ จ้ำกัด

รำคำ 7,891.25 บำท

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ จ้ำกัด

รำคำ 7,891.25 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

60/2564

26 ม.ค. 64

12 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้เก้ำอ้ีส้ำนักงำน 13,700.00       13,700.00       เฉพำะเจำะจง หจก. แม่เมยเฟอร์นิเจอร์

รำคำ 13,700 บำท

หจก. แม่เมยเฟอร์นิเจอร์

รำคำ 13,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

61/2564

27 ม.ค. 64

13 จ้ำงบริกำรตรวจเช็คและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 321.00           321.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 321 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 321 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ม.ค. 64

14 ซ้ือวัสดุเม้ำส์คอมพิวเตอร์ 469.00                      469.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ้ำกัด

รำคำ 469 บำท

บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ้ำกัด

รำคำ 469 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ม.ค. 64

15 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองขยำยเสียง 4,900.00                  4,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ เอ็ม เค เนช่ัน

รำคำ 4,900 บำท

ร้ำน เจ เอ็ม เค เนช่ัน

รำคำ 4,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ม.ค. 64

16 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 70,070.00              70,070.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 70,070 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 70,070 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

62/2564

29 ม.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มกรำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, หมึกพิมพ์ และสำย RGB 22,467.00       22,467.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 22,467 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 22,467 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

63/2564

29 ม.ค. 64

18 จ้ำงบริกำรซ่อมเคร่ืองพิมพ์ประจ้ำส้ำนักงำนฝ่ำย

บริหำรวิชำกำร

500.00                      500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 500 บำท

ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 ม.ค, 64


