
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน ประจ้ำเดือน 5,278.80         5,278.80         เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 5,278.80 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 5,278.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มิ.ย. 64

2 ซ้ือธงตรำสัญลักษณ์ 1,032.00                  1,032.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์ ส้ำนักงำนใหญ่

รำคำ 1,032 บำท

ร้ำนสุรีย์ ส้ำนักงำนใหญ่

รำคำ 1,032 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มิ.ย. 64

3 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรกำร

ประชุม

2,000.00                  2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอเอกสำร

รำคำ 2,000 บำท

ร้ำนปอเอกสำร

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มิ.ย. 64

4 จ้ำงจัดท้ำป้ำยสติกเกอร์พลำสวูด, ป้ำยไวนิล และโฟม

บอร์ด

27,430.00              27,430.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 27,430 บำท

ร้ำน ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 27,430 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

127/2564

2 มิ.ย. 64

5 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 125,400.00            125,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 125,400 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 125,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

128/2564

2 มิ.ย. 64

6 ซ้ือหนังสือเรียนห้องเรียนอำชีพ 2,207.20                  2,207.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 2,207.20 บำท

บริษัท เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 2,207.20 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 มิ.ย. 64

7 จ้ำงเหมำอัดส้ำเนำภำพถ่ำยใส่กรอบพร้อมติดต้ัง 3,890.00                  3,890.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ภ.ภูไหมค้ำ

รำคำ 3,890 บำท

ร้ำน ภ.ภูไหมค้ำ

รำคำ 3,890 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 มิ.ย. 64

8 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ อุปกรณ์

และระบบไฟฟ้ำ

31,130.00              31,130.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 31,130 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 31,130 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

129/2564

2 มิ.ย. 64

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำร

แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙

5,846.00                  5,846.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 5,846 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 5,846 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

130/2564

7 มิ.ย. 64

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 97,165.00       97,165.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 97,165 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 97,165 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

131/2564

8 มิ.ย. 64

11 จ้ำงเหมำบริกำรติดต้ังไฟแทรคไลท์ 1,866.00         1,866.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 1,866 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 1,866 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 มิ.ย. 64

12 วัสดุส ำหรับกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมปรับพ้ืนฐำน
ก่อนเปิดภำคเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 4

1,305.00         1,305.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 1,305 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 1,305 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 มิ.ย. 64

13 จ้ำงเหมำบริกำรปรับซ่อมเคร่ืองพิมพ์ประจ ำงำนบุคคล 300.00           300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 300 บำท

ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 มิ.ย. 64

14 ซ้ือต้นไม้ดอกไม้ประดับ 6,000.00         6,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุภำรัตน์ ไม้มงคล

รำคำ 6,000 บำท

ร้ำน สุภำรัตน์ ไม้มงคล

รำคำ 6,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

132/2564

11 มิ.ย. 64

15 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกิจกรรมเตรียมควำมพร้อม

ปรับพ้ืนฐำนก่อนเปิดภำคเรียน

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 มิ.ย. 64

16 จ้ำงจัดท้ำซุ้มและตกแต่งสถำนท่ีส้ำหรับกิจกรรม

เตรียมควำมพร้อมปรับพ้ืนฐำนก่อนเปิดภำคเรียน

3,000.00         3,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงภัทรวดี เป็งอิน

รำคำ 3,000 บำท

นำงภัทรวดี เป็งอิน

รำคำ 3,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 มิ.ย. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 จ้ำงท้ำป้ำยสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด, ฉำกก้ันโฟมบอร์ด

 และป้ำยไวนิล เตรียมพร้อมส้ำหรับกำรเปิดเรียน

24,160.00              24,160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 24,160 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 24,160 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

133/2564

14 มิ.ย. 64

18 ซ้ือวัสดุสำยเสียง สำยล้ำโพง สำยไมโครโฟน สำย 

Micro HDMI

8,180.00                  8,180.00 เฉพำะเจำะจง เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 8,180 บำท

เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 8,180 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

134/2564

14 มิ.ย. 64

19 ซ้ือวัสดุเหล็กและอุปกรณ์ส้ำหรับปรับซ่อมประตูเหล็ก

รำงเล่ือน

7,070.00                  7,070.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ชัยเจริญ แม่สอดสตีล

รำคำ 7,070 บำท

หจก. ชัยเจริญ แม่สอดสตีล

รำคำ 7,070 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

137/2564

14 มิ.ย. 64

20 จ้ำงเหมำบริกำรปรับซ่อมอุปกรณ์ประจ้ำห้องโสตทัศน

ศึกษำ

2,450.00                  2,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 2,450 บำท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 2,450 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 มิ.ย. 64

21 ซ้ือครุภัณฑ์ไมค์ลอย กล้อง สวิชเชอร์ คอมพิวเตอร์ 
จอมอนิเตอร์ เพำเวอร์มิกเซอร์ อุปกรณ์ส่งภำพไร้สำย

207,800.00      207,800.00      เฉพำะเจำะจง เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 207,800 บำท

เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 207,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

135/2564

15 มิ.ย. 64

22 เช่ำคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 99,600.00       99,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 99,600 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 99,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

136/2564

1 มิ.ย. 64

23 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอน 4,200.00         4,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 4,200 บำท

บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 4,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 มิ.ย. 64

24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ส้ำหรับประกอบกำรเรียน

กำรสอน

15,379.00              15,379.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 15,379 บำท

บริษัท ทีชเทค จ้ำกัด

รำคำ 15,379 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

138/2564

17 มิ.ย. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือวัสดุสีและอุปกรณ์ส้ำหรับทำปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี 2,311.00         2,311.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 2,311 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 2,311 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 มิ.ย. 64

26 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เคร่ืองพิมพ์, เคร่ืองส้ำรองไฟ,

 เคร่ืองฉำยภำพ3มิติ, ไมค์ประชุม

189,540.00            189,540.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 189,540 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 189,540 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

139/2564

22 มิ.ย. 64

27 ซ้ือหนังสือแบบเรียนฉบับภำษำอังกฤษ 134,976.00      134,976.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท อักษร อินสไปร์ จ้ำกัด

รำคำ 134,976 บำท

บริษัท อักษร อินสไปร์ จ้ำกัด

รำคำ 134,976 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

140/2564

22 มิ.ย. 64

28 ซ้ือกำร์ดอำชีพ OCCUPATION VISA ชุดเล่นสนุก 
สุขเรียนรู้

990.00           990.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ้ำกัด

รำคำ 990 บำท

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ้ำกัด

รำคำ 990 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 มิ.ย. 64

29 ซ้ือครุภัณฑ์ล้ำโพงช่วยสอนแบบพกพำ 12,500.00              12,500.00 เฉพำะเจำะจง เจ เอ็ม เค เนช่ัน

รำคำ 12,500 บำท

เจ เอ็ม เค เนช่ัน

รำคำ 12,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

141/2564

22 มิ.ย. 64

30 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกิจกรรมค่ำยอบรม

เครือข่ำยำยภำวะควำมเป็นผู้น้ำ

1,000.00                  1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 มิ.ย. 64

31 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ส ำหรับกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้ำนยำ
เสพติด

3,309.00         3,309.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 3,309 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 3,309 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มิ.ย. 64

32 ซ้ือของท่ีระลึกส้ำหรับกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้ำนยำ

เสพติด

1,300.00                  1,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 1,300 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 1,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มิ.ย. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้ส้ำหรับจัดเก็บเอกสำร 6,800.00         6,800.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 6,800 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 6,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

143/2564

25 มิ.ย. 64

34 ซ้ือหนังสือแบบเรียนเพ่ิมเติมส้ำหรับนักเรียนห้องเรียน

พิเศษ MEP

32,680.00       32,680.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเพ่ิมพูนศึกษำ(2009)

รำคำ 32,680 บำท

รำคำ 32,680 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเพ่ิมพูนศึกษำ(2009)

รำคำ 32,680 บำท

รำคำ 32,680 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

144/2564

25 มิ.ย. 64

35 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้ำน

ยำเสพติด และกิจกรรม Re-X-Ray

9,000.00         9,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 9,000 บำท

ร้ำน ออโต้ ดีไซน์

รำคำ 9,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

145/2564

24 มิ.ย. 64

36 จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด และ

ระบบเสียงตำมสำยภำยในโรงเรียน

43,420.00       43,420.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 43,420 บำท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 43,420 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

142/2564

25 มิ.ย. 64

37 ซ้ือวัสดุสีทำอำคำร ปรับปรุงห้องเพ่ือเป็นศูนย์ HCEC 6,390.00         6,390.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 6,390 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 6,390 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

146/2564

25 มิ.ย. 64

38 จัดซ้ือหนังสือแบบเรียนฉบับภำษำอังกฤษส้ำหรับ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP และ MEP

58,968.00       58,968.00       เฉพำะเจำะจง บ.พัฒนำคุณภำพวิชำกำร(พว.)ฯ จ้ำกัด

รำคำ 58,968 บำท

บ.พัฒนำคุณภำพวิชำกำร(พว.)ฯ จ้ำกัด

รำคำ 58,968 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

147/2564

25 มิ.ย. 64

39 ซ้ือวัสดุส้ำหรับปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนท่ี

ภำยในโรงเรียน

41,119.09       41,119.09       เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 41,119.09 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 41,119.09 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

148/2564

25 มิ.ย. 64

40 ซ้ือวัสดุส้ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนำระบบ

ไฟฟ้ำตำมอำคำรเรียน

12,981.00       12,981.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559) 

รำคำ 12,981 บำท

บริษัท ห้ำแยก กรุ๊ป (2559) 

รำคำ 12,981 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

149/2564

25 มิ.ย. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

41 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกิจกรรมวันสุนทรภู่ 4,419.00         4,419.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 4,419 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 4,419 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 มิ.ย. 64

42 จ้ำงจัดท้ำโฟมบอร์ดตัวละครในวรรณคดี, ประวัติ

สุนทรภู่ และผลงำนขอสุนทรภู่

6,500.00         6,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 6,500 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 6,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

150/2564

28 มิ.ย. 64

43 ซ้ือหนังสือแบบเรียนเพ่ิมเติมส้ำหรับนักเรียนห้องเรียน

พิเศษ MEP

8,878.00         8,878.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเพ่ิมพูนศึกษำ(2009)

รำคำ 8,878 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดเพ่ิมพูนศึกษำ(2009)

รำคำ 8,878 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

151/2564

28 มิ.ย. 64

44 ซ้ือวัสดุช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสำกล 14,040.00       14,040.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 14,040 บำท

ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 14,040 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

152/2564

29 มิ.ย. 64

45 จ้ำงจัดท้ำบอร์ดติดผนังส้ำหรับประชำสัมพันธ์ ซ่อม

ประตู และก้ันห้อง

87,850.00       87,850.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 87,850 บำท

ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 87,850 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

153/2564

29 มิ.ย. 64

46 จ้ำงจัดท้ำบอร์ดเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์งำนฝ่ำยบริหำร

กิจกำรนักเรียน

3,200.00         3,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 3,200 บำท

ร้ำน ธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 3,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 มิ.ย. 64


