
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน ประจ้ำเดือน 19,350.00              19,350.00 เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 19,350 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 19,350 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 64

2 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน ฝึกทักษะและ

ทดสอบปฏิบัติ (งำนใบตอง)

4,700.00                  4,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยจักรพันธ์ อ่อนสี

รำคำ 4,700 บำท

นำยจักรพันธ์ อ่อนสี

รำคำ 4,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุส้ำหรับปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนท่ี 160.00                      160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)

รำคำ 160 บำท

ร้ำนเจริญภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)

รำคำ 160 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 64

4 ซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้้ำอัตโนมัติ 4,300.00                  4,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไท-ซัน (1988)

รำคำ 4,300 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ไท-ซัน (1988)

รำคำ 4,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุชอล์กไร้ฝุ่นส ำหรับเขียนกำรดำนด ำ เพ่ือกำร
เรียนกำรสอน

3,466.80         3,466.80         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทิพ. คอมเมอร์เชียล

รำคำ 3,466.80 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทิพ. คอมเมอร์เชียล

รำคำ 3,466.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 64

6 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลส ำหรับกิจกรรมสอบธรรม
สนำมหลวง

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 64

7 เช่ำชุดพร้อมอุปกรณ์แต่งกำย 4,900.00         4,900.00         เฉพำะเจำะจง นำยกิตต์ิธนัตถ์ ตะมะจันทร์

รำคำ 4,900 บำท

นำยกิตต์ิธนัตถ์ ตะมะจันทร์

รำคำ 4,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 มี.ค. 64

8 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลส ำหรับกิจกรรม Open 
House

2,500.00         2,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเน๊ียบก๊อปป้ี (ส้ำนักงำนใหญ่)

รำคำ 2,500 บำท

ร้ำนเน๊ียบก๊อปป้ี (ส้ำนักงำนใหญ่)

รำคำ 2,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 มี.ค. 64

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มีนำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มีนำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยสติกเกอร์โฟมบอร์ดประกวดTO 
BE NUMBER ONE IDOL

1,600.00         1,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,600 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 มี.ค. 64

10 ซ้ือวัสดุส้ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนำอำคำร

สถำนท่ี

10,965.00       10,965.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้ำแยกกรุ๊ป จ้ำกัด

รำคำ 10,965 บำท

บริษัท ห้ำแยกกรุ๊ป จ้ำกัด

รำคำ 10,965 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

71/2564

4 มี.ค. 64

11 ซ้ือกระดำษเพ่ือใช้ส้ำหรับส้ำเนำเอกสำร และพิมพ์งำน 97,000.00       97,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 97,000 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 97,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

77/2564

4 มี.ค. 64

12 ซ้ือชุดโต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีประจ้ำส้ำนักงำน 9,500.00         9,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 9,500 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 9,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

78/2564

4 มี.ค. 64

13 จ้ำงจัดท้ำป้ำยสติกเกอร์ส้ำหรับติดต้ังตำมจุดต่ำงๆ

ภำยในโรงเรียน

6,300.00         6,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 6,300 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 6,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

79/2564

4 มี.ค. 64

14 ซ้ือพัดลมอุตสำหกรรม 12,288.00              12,288.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 12,288 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 12,288 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

85/2564

4 มี.ค. 64

15 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน ฝึกทักษะและ

ทดสอบปฏิบัติ (งำนใบตอง)

7,460.00         7,460.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวฉลองขวัญ 

รำคำ 7,460 บำท

ร้ำนบัวฉลองขวัญ 

รำคำ 7,460 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

80/2564

5 มี.ค. 64

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 

มอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

94,634.00              94,634.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 94,634 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 94,634 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

81/2564

5 มี.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มีนำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 จ้ำงเหมำจัดท้ำบอร์ดน้ำเสนอโครงงำนและโฟมบอร์ด

ตัวอักษรติดเวทีกิจกรรมน้ำเสนอโครงงำนวิชำชีพ

21,500.00              21,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 21,500 บำท

ร้ำน ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 21,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

88/2564

5 มี.ค. 64

18 ซ้ือแบตเตอร่ีส้ำหรับเปล่ียนรถยนต์ตู้โรงเรียน

หมำยเลขทะเบียน นข-6305 พิษณุโลก

4,173.00                  4,173.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟ่ืองฟ้ำไดนำโม จ้ำกัด

รำคำ 4,173 บำท

บริษัท เฟ่ืองฟ้ำไดนำโม จ้ำกัด

รำคำ 4,173 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 มี.ค. 64

19 ซ้ือวัสดุส ำหรับปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนท่ี 2,610.00         2,610.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559) จ้ำกัด

รำคำ 2,610 บำท

บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559) จ้ำกัด

รำคำ 2,610 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 มี.ค. 64

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำหรับใช้ในกิจกรรมน ำเสนอ
โครงงำนส ำหรับนักเรียนห้องเรียนอำชีพ

4,778.00         4,778.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ที. เอ็ม. ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 4,778 บำท

หจก. ที. เอ็ม. ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 4,778 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 มี.ค. 64

21 จ้ำงเหมำเข้ำเล่มเอกสำรส ำหรับกิจกรรมน ำเสนอ
โครงงำนวิชำกำรห้องเรียนอำชีพ

900.00           900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เมซ เทรดด้ิง

รำคำ 900 บำท

ร้ำน เมซ เทรดด้ิง

รำคำ 900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 มี.ค. 64

22 จ้ำงเหมำจัดท ำแผ่นพับ เพ่ืองำนประชำสัมพันธ์
ห้องเรียนพิเศษ SMAT

6,500.00         6,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เวิร์คปร้ินท์

รำคำ 6,500 บำท

ร้ำน เวิร์คปร้ินท์

รำคำ 6,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

83/2564

8 มี.ค. 64

23 ซ้ือเชิงเทียนส้ำหรับติดต้ังบริเวณศำลพระภูมิหน้ำ

โรงเรียน

5,500.00                  5,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวคูณสังฆภัณฑ์

รำคำ 5,500 บำท

ร้ำนบัวคูณสังฆภัณฑ์

รำคำ 5,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

84/2564

8 มี.ค. 64

24 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรส้ำหรับกิจกรรมยกระดับผลกำร

สอบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ปวช.

2,813.00                  2,813.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เมซ เทรดด้ิง

รำคำ 2,813 บำท

ร้ำน เมซ เทรดด้ิง

รำคำ 2,813 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 มี.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มีนำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกิจกรรมเลือกต้ัง

คณะกรรมกำรนักเรียน ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2564

1,000.00                  1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 มี.ค. 64

26 ซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนดนตรี

ไทย

11,900.00              11,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 11,900 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 11,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

85/2564

11 มี.ค. 64

27 ซ้ือยำงสน ส้ำหรับถูสำยคันชักซอ 300.00                      300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 300 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 มี.ค. 64

28 ซ้ือหุ่นยนต์ 24,000.00              24,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนสำร เซอร์วิสฯ จ้ำกัด

รำคำ 24,000 บำท

บริษัท ธนสำร เซอร์วิสฯ จ้ำกัด

รำคำ 24,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

86/2564

11 มี.ค. 64

29 ซ้ือส่วนประกอบหุ่นยนต์ 21,800.00              21,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนสำร เซอร์วิสฯ จ้ำกัด

รำคำ 21,800 บำท

บริษัท ธนสำร เซอร์วิสฯ จ้ำกัด

รำคำ 21,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

87/2564

11 มี.ค. 64

30 จ้ำงเหมำจัดท้ำดอกไม้ประดิษฐ์ส้ำหรับกลัดเส้ือ ใน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

6,645.00                  6,645.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมบูรณ์ ค้ำแดง

รำคำ 6,645 บำท

นำงสมบูรณ์ ค้ำแดง

รำคำ 6,645 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

91/2564

11 มี.ค. 64

31 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ี

จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563

3,500.00                  3,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,500 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 มี.ค. 64

32 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยโฟมบอร์ดส้ำหรับงำนปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ห้องเรียนอำชีพ

1,500.00                  1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,500 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 มี.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มีนำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 จ้ำงจัดท้ำซุ้มแสดงควำมยินดีส้ำหรับกิจกรรมปัจฉิม

นิเทศนักเรียนท่ีจบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563

500.00                      500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวิมล  ปุ๊ดป๋ัน

รำคำ 500 บำท

นำงสำวสุวิมล  ปุ๊ดป๋ัน

รำคำ 500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 มี.ค. 64

34 จ้ำงจัดท้ำตรำป๊ัมนูนสัญลักษณ์กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส้ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำตำก

4,333.50         4,333.50         เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวบุ้นกวงกำรพิมพ์ จ้ำกัด

รำคำ 4,333.50 บำท

บริษัท นิวบุ้นกวงกำรพิมพ์ จ้ำกัด

รำคำ 4,333.50 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 มี.ค. 64

35 ซ้ืออุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 8,022.86                  8,022.86 เฉพำะเจำะจง บริษัทกรำวิเทคไทย (ไทยแลนด์)จ้ำกัด

รำคำ 8,022.86 บำท

บริษัทกรำวิเทคไทย (ไทยแลนด์)จ้ำกัด

รำคำ 8,022.86 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

89/2564

15 มี.ค. 64

36 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นข-2460 ตำก

2,499.52         2,499.52         เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 2,499.52

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 2,499.52

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 มี.ค. 64

37 จ้ำงเหมำจัดท้ำตรำยำงส้ำหรับใช้ในกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศท่ี 1

550.00           550.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเจ้นท์ ดีไซน์

รำคำ 550 บำท

ร้ำน เอเจ้นท์ ดีไซน์

รำคำ 550 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 มี.ค. 64

38 จ้ำงเหมำบริกำรจัดพิมพ์กระดำษค้ำตอบส้ำหรับใช้

เคร่ืองตรวจ ส้ำหรับกำรสอบวัดผล

10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 10,000 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 10,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

90/2564

16 มี.ค. 64

39 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่

ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

3,004.00                  3,004.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมกำโฮมฯ จก. และบ.ห้ำแยกฯ จก.

รำคำ 3,004 บำท

บ.เมกำโฮมฯ จก. และบ.ห้ำแยกฯ จก.

รำคำ 3,004 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 มี.ค. 64

40 จ้ำงจัดท้ำตรำยำ (งำนธุรกำรโรงเรียน) 2,750.00                  2,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.อำร์ต

รำคำ 2,750 บำท

ร้ำน ป.อำร์ต

รำคำ 2,750 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 มี.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มีนำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

41 ซ้ือชุดของท่ีระลึก (ชุดแก้วกำแฟ) 600.00                      600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนำอนันต์ จ้ำกัด

รำคำ 600 บำท

บริษัท ธนำอนันต์ จ้ำกัด

รำคำ 600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 มี.ค. 64

42 จ้ำงจัดท้ำกระดำนไวท์บอร์ด, บอร์ดชำนอ้อย และ

ติดต้ังกุญแจล็อคตู้

6,900.00                  6,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศิลป์เจริญอลูมิเนียม

รำคำ 6,900 บำท

ร้ำน ศิลป์เจริญอลูมิเนียม

รำคำ 6,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

92/2564

19 มี.ค. 64

43 เช่ำบริกำรพัดลมไอน้้ำส้ำหรับใช้ในอำคำรอเนกประสงค์ 5,000.00                  5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัมพร อุปกำระ

รำคำ 5,000 บำท

นำงอัมพร อุปกำระ

รำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

93/2564

19 มี.ค. 64

44 ป้ำยไวนิลเพ่ือจัดนิทรรศกำรโรงเรียนปลอดขยะ Zero

 Waste School

7,500.00                  7,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 7,500 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 7,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

100/2564

22 มี.ค. 64

45 ซ้ือกระดำษปกมุกหอม และกรอบรูป 3,095.00                  3,095.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 3,095 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 3,095 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 64

46 ซ้ือหมึกพิมพ์ส้ำหรับเคร่ืองถ่ำยส้ำเนำเอกสำร  81,225.01              81,225.01 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 81,225.01 บำท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 81,225.01 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

95/2564

24 มี.ค. 64

47 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นข-1073 ตำก

480.00                      480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส

รำคำ 480 บำท

ร้ำน แม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส

รำคำ 480 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 64

48 จ้ำงจัดท้ำชุดโต๊ะเคำน์เตอร์บำร์พร้อมเก้ำอ้ี 7,500.00                  7,500.00 เฉพำะเจำะจง โรงกลึงเนียวกำรช่ำง (โดยนำยนิกรม 

รสสุขุมำลชำติ) รำคำ 7,500 บำท

โรงกลึงเนียวกำรช่ำง (โดยนำยนิกรม 

รสสุขุมำลชำติ) รำคำ 7,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

94/2564

25 มี.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มีนำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

49 ซ้ือตู้เก็บเอกสำร,เก้ำอ้ีส้ำนักงำนและโต๊ะท้ำงำน

ส้ำนักงำนมอบให้ ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

50,150.00              50,150.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 50,150 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 50,150 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

96/2564

25 มี.ค. 64

50 จ้ำงจัดท้ำตรำยำงส้ำหรับใช้ในฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 4,000.00                  4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปร้ินท์ช็อป

รำคำ 4,000 บำท

ร้ำน ปร้ินท์ช็อป

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 มี.ค. 64

51 จ้ำงปรับซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศตำมอำคำรต่ำงๆ

เน่ืองจำกเกิดกำรช้ำรุด

3,350.00                  3,350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 3,350 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 3,350 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 มี.ค. 64

52 จ้ำงปรับซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศภำยในห้องเรียนอำชีพ 2,330.00                  2,330.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 2,330 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 2,330 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 มี.ค. 64

53 จ้ำงจัดท้ำสติกเกอร์สีม่วง-เหลือง 4,000.00                  4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 มี.ค. 64

54 ผ้ำสักหลำดตกแต่งสถำนท่ีในพิธีมอบประกำศนียบัตร

ของนักเรียน

1,043.25                  1,043.25 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 1,043.25 บำท

ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 1,043.25 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 64

55 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นข-2460 ตำก

1,027.20                  1,027.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 1,027.20 บำท

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 1,027.20 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 64

56 จ้ำงปรับซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส้ำหรับใช้พิมพ์เอกสำร

ห้องเรียนอำชีพ

2,500.00                  2,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 2,500 บำท

ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 2,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มีนำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

57 จ้ำงจัดท้ำป้ำยอักษรโฟมบอร์ดพิธีมอบประกำศนียบัตร

ผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563

4,500.00                  4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,500 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 64

58 ซ้ือพจนำนุกรมไทย-จีน ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน 3,591.00                  3,591.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 3,591 บำท

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 3,591 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 64

59 ซ้ือถุงมือยำงส้ำหรับกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่

ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

2,600.00                  2,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกฤษฟำมำซี

รำคำ 2,600 บำท

ร้ำนสุกฤษฟำมำซี

รำคำ 2,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 มี.ค. 64

60 ซ้ือดอกไม้ส้ำหรับตกแต่งสถำนท่ี 6,460.00                  6,460.00 เฉพำะเจำะจง ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 6,460 บำท

ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 6,460 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

98/2564

30 มี.ค. 64

61 จ้ำงจัดท้ำซุ้มแสดงควำมยินดีพิธีมอบประกำศนียบัตร

ผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563

2,000.00                  2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีรัตน์ จินะกำรณ์

รำคำ 2,000 บำท

นำงสำวสุรีรัตน์ จินะกำรณ์

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 มี.ค. 64

62 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับใช้ภำยในส้ำนักงำนฝ่ำย

บริหำรท่ัวไป

1,740.00                  1,740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,740 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,740 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 มี.ค. 64

63 เช่ำเก้ำอ้ีหลุยส์ส้ำหรับจัดสถำนท่ีในพิธีมอบ

ประกำศนียบัตรของนักเรียน

500.00                      500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนWhan Whan Wedding&Studio

รำคำ 500 บำท

ร้ำนWhan Whan Wedding&Studio

รำคำ 500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 มี.ค. 64

64 เช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน 15,000.00              15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลทีฯ จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 15,000 บำท

บริษัท ทริปเปิลทีฯ จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 15,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

99/2564

31 มี.ค. 64


