
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน ประจ้ำเดือน 21,280.00              21,280.00 เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 21,280 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 21,280 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.พ. 64

2 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท้ำและติดต้ังรำวบันไดแสตนเลส 

ยำว ๘.๔ เมตร

8,500.00                  8,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน กระจกศรัญญำ

รำคำ 8,500 บำท

ร้ำน กระจกศรัญญำ

รำคำ 8,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

64/2564

1 ก.พ. 64

3 จ้ำงจัดท้ำป้ำยสติกเกอร์โฟมบอร์ดท้ำเนียบบุคลำกร

ฝ่ำยธุรกำร นโยบำย แผนและงบประมำณ

900.00                      900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.อำร์ต

รำคำ 900 บำท

ร้ำน ป.อำร์ต

รำคำ 900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.พ. 64

4 ซ้ือหัวน้้ำหอมผสมแอลกอฮอล์ส้ำหรับใช้ล้ำงมือ 1,150.00                  1,150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,150 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,150 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ก.พ. 64

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำนส้ำหรับเตรียมรับกำร

ประเมินนักเรียนพระรำชทำน

638.00           638.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 638 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 638 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ก.พ. 64

6 จ้ำงจัดท้ำโครงติดบอร์ดนิเทศแบบต้ังพ้ืน 1,300.00                  1,300.00 เฉพำะเจำะจง โรงกลึงเนียวกำรช่ำง

รำคำ 1,300 บำท

โรงกลึงเนียวกำรช่ำง

รำคำ 1,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ก.พ. 64

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำน 53,859.00       53,859.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 53,859 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 53,859 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

66/2564

9 ก.พ. 64

8 จ้ำงจัดท้ำสติกเกอร์ม่วงเหลือง, บอร์ดแสดงวันท่ีนับ

ถอยหลัง, สติกเกอร์โฟมบอร์ด และป้ำยไวนิล

9,000.00         9,000.00         เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 9,000 บำท

ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 9,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

67/2564

9 ก.พ. 64

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ืออุปกรณ์บันทึกเสียงส้ำหรับถ่ำยท้ำกำรเตรียมรับ

กำรประเมินคัดเลือกนักเรียนพระรำชทำน

5,000.00         5,000.00         เฉพำะเจำะจง เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 5,000 บำท

เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

68/2564

9 ก.พ. 64

10 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรกำร

ประชุม

2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง ปอ เอกสำร

รำคำ 2,000 บำท

ปอ เอกสำร

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 ก.พ. 64

11 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสำรอิงค์เจ็ทระบบดิจิตอลขนำด

ใหญ่พร้อมชุดสแกนเนอร์

470,000.00            470,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 470,000 บำท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 470,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

65/2564

16 ก.พ. 64

12 จ้ำงเหมำบริกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีวิทยุ 

กำรรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

10,000.00              10,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอ๊นท์เวฟ

รำคำ 10,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แอ๊นท์เวฟ

รำคำ 10,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

69/2564

11 ก.พ. 64

13 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลเพ่ือประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร

นักเรียนใหม่ ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

9,800.00                  9,800.00 เฉพำะเจำะจง แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 9,800 บำท

แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 9,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

70/2564

17 ก.พ. 64

14 ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีส านักงาน 62,300.00       62,300.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 62,300 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 62,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

72/2564

18 ก.พ. 64

15 จ้างจัดท าแผ่นพับ เพ่ืองานประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียนใหม่

13,000.00       13,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 13,000 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 13,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

73/2564

19 ก.พ. 64

16 ซ้ือตู้จัดเก็บเอกสำรและเก้ำอ้ีส้ำนักงำน 9,200.00                  9,200.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 9,200 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 9,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

74/2564

22 ก.พ. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือฉำกก้ันส้ำเร็จรูป 26,560.00              26,560.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 26,560 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 26,560 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

75/2564

22 ก.พ. 64

18 จ้ำงจัดท้ำตู้แบบเคำน์เตอร์ส้ำหรับเก็บของมีอ่ำงล้ำง

มือพร้อมติดต้ัง

45,000.00              45,000.00 เฉพำะเจำะจง นิวัติ คอนสตรัคช่ัน

รำคำ 45,000 บำท

นิวัติ คอนสตรัคช่ัน

รำคำ 45,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

76/2564

23 ก.พ. 64


