
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน ประจ้ำเดือน 8,069.80         8,069.80         เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 8,069.80 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 8,069.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 พ.ค. 64

2 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

17,639.00              17,639.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ จ้ำกัด

รำคำ 17,639 บำท

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ จ้ำกัด

รำคำ 17,639 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

113/2564

7 พ.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับจัดสร้ำงท่ีพักช่ัวครำวของ

พนักงำนขับรถ

64,424.00              64,424.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 64,424 บำท

ร้ำน เจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 64,424 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

114/2564

11 พ.ค. 64

4 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

1,764.00                  1,764.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จ้ำกัด

รำคำ 1,764 บำท

บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จ้ำกัด

รำคำ 1,764 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 พ.ค. 64

5 ซ้ือหนังสือเรียนฟรีส้ำหรับนักเรียน ประจ้ำปีกำรศึกษำ

 2564

2,892,128.00      2,604,076.50 คัดเลือก ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเพ่ิมพูนศึกษำ(2009)

รำคำ 2,604,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเพ่ิมพูนศึกษำ(2009)

รำคำ 2,604,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1/2564

11 พ.ค. 64

6 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ประจ าส านักงานฝ่ายบริหาร
วิชาการ

600.00           600.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 600 บำท

ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 พ.ค. 64

7 จ้ำงเหมำบริกำรเข้ำเล่มเอกสำร 12,365.99       12,365.99       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 12,365.99 บำท

ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 12,365.99 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

115/2564

14 พ.ค. 64

8 จ้ำงเหมำบริกำรเปล่ียนป้ำย Education Hub 1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน SetUp ป้ำยสวย

รำคำ 1,800 บำท

ร้ำน SetUp ป้ำยสวย

รำคำ 1,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 พ.ค. 64

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

53,608.00              53,608.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 53,608 บำท

บริษัท เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 53,608 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

116/2564

18 พ.ค. 64

10 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่

ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

1,000.00                  1,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เฮงเจริญ กำรค้ำ จ้ำกัด

รำคำ 1,000 บำท

บริษัท เฮงเจริญ กำรค้ำ จ้ำกัด

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 พ.ค. 64

11 ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะเทเบิลเทนนิสส าหรับการเรียนการสอน 16,500.00       16,500.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 16,500 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 16,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

117/2564

19 พ.ค. 64

12 วัสดุอุปกรณ์กีฬา ส าหรับการเรียนการสอน 61,020.00       61,020.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 61,020 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 61,020 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

118/2564

19 พ.ค. 64

13 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ส้ำหรับประกอบกำรเรียนกำร

สอน

35,500.00              35,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 35,500 บำท

บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 35,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

119/2564

19 พ.ค. 64

14 ซ้ือกระดำษ A4 ส้ำหรับส้ำเนำเอกสำรกำรเรียนกำร

สอน แบบทดสอบ และงำนเอกสำร

97,000.00       97,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 97,000 บำท

ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 97,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

120/2564

19 พ.ค. 64

15 ซ้ือแว่น VR ประจ้ำห้องสมุดโรงเรียน 8,000.00                  8,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน VR PHONE (โดยนำยภูริชญ์ โชค

อุตสำหะ) รำคำ 8,000 บำท

ร้ำน VR PHONE (โดยนำยภูริชญ์ โชค

อุตสำหะ) รำคำ 8,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

121/2564

19 พ.ค. 64

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 95,846.00       95,846.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 95,846 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 95,846 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

122/2564

19 พ.ค. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 88,070.00       88,070.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 88,070 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 88,070 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

123/2564

19 พ.ค. 64

18 ซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 37,500.00              37,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 37,500 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 37,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

124/2564

24 พ.ค. 64

19 ซ้ือ POWER SUPPLY 550W ใช้ซ่อมคอมพิวเตอร์
ประจ างานวัดผลประเมินผล

590.00           590.00           เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 590 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 590 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 พ.ค. 64

20 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท้ำวอลเปเปอร์พร้อมติดต้ัง 2,800.00         2,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่สอด ลำมิเนท & วอลเปเปอร์

รำคำ 2,800 บำท

ร้ำนแม่สอด ลำมิเนท & วอลเปเปอร์

รำคำ 2,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 พ.ค. 64

21 ซ้ือครุภัณฑ์ประจ้ำห้องโสตทัศนศึกษำ 73,100.00              73,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 73,100 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 73,100 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

125/2564

25 พ.ค. 64

22 ซ้ือแบบพิมพ์ (ปพ.) 2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค.

รำคำ 2,000 บำท

องค์กำรค้ำของ สกสค.

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 พ.ค. 64

23 จ้ำงเหมำจัดพิมพ์คู่มือนักเรียนส้ำหรับปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๔

124,800.00      124,800.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 124,800 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 124,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

126/2564

31 พ.ค. 64


