
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน ประจ้ำเดือน 11,326.65       11,326.65       เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 11,326.65 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 11,326.65 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 เม.ย. 64

2 ซ้ือชุดของท่ีระลึก 2,000.00                  2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ถ่ัวทอดป้ำต่ิน

รำคำ 2,000 บำท

ร้ำน ถ่ัวทอดป้ำต่ิน

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 เม.ย. 64

3 จ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงห้องแนะแนว 18,500.00              18,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยยุงยุทธ ค้ำมูล

รำคำ 18,500 บำท

นำยยุงยุทธ ค้ำมูล

รำคำ 18,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

101/2564

1 เม.ย. 64

4 ซ้ือพัดลมอุตสำหกรรม 48,656.00              48,656.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 48,656 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 48,656 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

102/2564

1 เม.ย. 64

5 ซ้ือล้อเก็บสำยไฟ 10,670.00              10,670.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 10,670 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 10,670 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

103/2564

1 เม.ย. 64

6 ซ้ือส่วนประกอบหุ่นยนต์ส้ำหรับกิจกรรมค่ำย

ปฏิบัติกำรหุ่นยนต์

38,100.00              38,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนสำร เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย จ้ำกัด รำคำ 38,100 บำท

บริษัท ธนสำร เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลำย จ้ำกัด รำคำ 38,100 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

104/2564

1 เม.ย. 64

7 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรรับจ้ำงไม่ประจ้ำทำง 1 คัน

 เพ่ือรับ-ส่งข้อสอบ

7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสมศรี ฤกษเสน

รำคำ 7,000 บำท

นำงสมศรี ฤกษเสน

รำคำ 7,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

105/2564

2 เม.ย. 64

8 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมปูพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบ ห้องเรียน

ของอำคำรเรียน แบบ 216 ล (อำคำรเรียน 6 )

352,000.00            352,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพพร วงษ์ค้ำ

348,000 บำท

นำยนพพร วงษ์ค้ำ

348,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5/2564

2 เม.ย. 64

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน เมษำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน เมษำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือแฟลชไดร์ฟส ำหรับกิจกรรมกำรประกวดสวดมนต์
หมู่ท ำนองสรภัญญะ

229.00           229.00           เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 229 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 229 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 เม.ย. 64

10 ซ้ือกระดำษส ำหรับจัดท ำเกียรติบัตร 1,475.00         1,475.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์ 

รำคำ 1,475 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์ 

รำคำ 1,475 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 เม.ย. 64

11 ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ส ำหรับจัดพิมพ์เกียรติบัตร 1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 1,000 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 เม.ย. 64

12 ซ้ือวัสดุกรอบใส่เกียรติบัตร 2,370.00         2,370.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 2,370 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 2,370 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 เม.ย. 64

13 จ้ำงเหมำจัดท้ำตัวอักษรโฟมบอร์ดติดเวที และป้ำย

ไวนิลโครงงำนกิจกรรมน้ำเสนอผลงำนของนักเรียน

34,500.00              34,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 34,500 บำท

ร้ำน ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 34,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

106/2564

2 เม.ย. 64

14 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นข-1073 ตำก

3,763.73                  3,763.73 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

3,763.73 บำท

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

3,763.73 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 เม.ย. 64

15 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับห้องถ่ำยเอกสำร 39,700.00       39,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน พลอยสวย

รำคำ 39,700 บำท

ร้ำน พลอยสวย

รำคำ 39,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

107/2564

8 เม.ย. 64

16 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงและล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ

ภำยในห้องเรียนอำชีพ

14,750.00              14,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 14,750 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 14,750 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

108/2564

8 เม.ย. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน เมษำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงพัฒนำห้องแนะแนว 93,900.00       93,900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 93,900 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 93,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

110/2564

19 เม.ย. 64

18 จ้ำงบริกำรซ่อมเคร่ืองพิมพ์ประจ ำส ำนักงำน
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร

900.00           900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 900 บำท

ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 เม.ย. 64

19 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

8,432.00         8,432.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 8,432 บำท

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 8,432 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

111/2564

28 เม.ย. 64

20 ซ้ือวัสดุจัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ประกอบส้ำหรับ

กล้องถ่ำยภำพ

3,910.00         3,910.00         เฉพำะเจำะจง เอ. เอส. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 3,910 บำท

เอ. เอส. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 3,910 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 เม.ย. 64

21 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนโสตทัศนศึกษำ 97,700.00       97,700.00       เฉพำะเจำะจง เอ. เอส. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 97,700 บำท

เอ. เอส. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 97,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

112/2564

28 เม.ย. 64


