
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน 8,151.60         8,151.60         เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 8,151.60 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 8,151.60 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ต.ค. 2564

2 ซ้ือวัสดุประกอบโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

ชุดถังขยะอัตโนมัติ

2,675.00         2,675.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซ่ีคิดส์ โรโบติกส์ จ้ำกัด

รำคำ 2,675 บำท

บริษัท อีซ่ีคิดส์ โรโบติกส์ จ้ำกัด

รำคำ 2,675 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ต.ค. 2564

3 ซ้ือวัสดุเพ่ือพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์
โรงเรียน

2,603.00                  2,603.00 เฉพำะเจำะจง บ. เฮงเจริญ จก. และเจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 2,603 บำท

บ. เฮงเจริญ จก. และเจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 2,603 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ต.ค. 2564

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนเพ่ือพัฒนำเอกสำรและกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

1,761.00                  1,761.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,761 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,761 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ต.ค. 2564

5 ซ้ือกรอบรูปส้ำหรับใส่เกียรติบัตร (งำนบุคคล) 792.00                      792.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 792 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 792 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ต.ค. 2564

6 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บและส้ำรองข้อมูลส้ำหรับ

คอมพิวเตอร์ (งำนแผนงำน)

1,890.00                  1,890.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 1,890 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 1,890 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ต.ค. 2564

7 จ้ำงจัดพิมพ์เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอำยุ

รำชกำร

160.00           160.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 160 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 160 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ต.ค. 2564

8 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คและปรับซ่อมเคร่ืองพิมพ์

(งำนแผนงำน)

214.00           214.00           เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 214 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 214 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ต.ค. 2564

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือน้้ำยำขัด ทำยำงด้ำล้อรถ ส้ำหรับยำนพำหนะ

โรงเรียน

1,000.00                  1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ชัย ออโต้ เซอร์วิส

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ชัย ออโต้ เซอร์วิส

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ต.ต. 2564

10 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่

ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

1,240.00                  1,240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้้ำค้ำง แม่สอด

รำคำ 1,240 บำท

ร้ำน น้้ำค้ำง แม่สอด

รำคำ 1,240 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ต.ต. 2564

11 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 800.00           800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน แม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส

รำคำ 800 บำท

ร้ำน แม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส

รำคำ 800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ต.ต. 2564

12 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหำเช้ือ COVID-๑๙ 30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง ป โอสถ

รำคำ 30,000 บำท

ป โอสถ

รำคำ 30,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ต.ค. 2564

1/2565

13 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉำยภำพ ๓ มิติ 

(กลุ่มสำระฯสังคมฯ)

34,780.00       34,780.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทเดอะซิสเต็มเอ็น.เจ.จ้ำกัด

รำคำ 34,780 บำท

บริษัทเดอะซิสเต็มเอ็น.เจ.จ้ำกัด

รำคำ 34,780 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ต.ค. 2564

2/2565

14 จ้ำงเหมำบริกำรปรับซ่อมกล้องถ่ำยภำพ 6D 2,400.00         2,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น. เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 2,400 บำท

ร้ำน เอ็น. เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 2,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ต.ค. 2564

15 ซ้ือเม้ำส์ปำกกำเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

(กลุ่มสำระฯสังคมฯ)

1,990.00         1,990.00         เฉพำะเจำะจง บริษัทเดอะซิสเต็มเอ็น.เจ.จ้ำกัด

รำคำ 1,990 บำท

บริษัทเดอะซิสเต็มเอ็น.เจ.จ้ำกัด

รำคำ 1,990 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ต.ค. 2564

16 เช่ำแบบทดสอบออนไลน์เพ่ือวัดควำมรู้ด้ำน

ภำษำอังกฤษนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP และMEP

80,400.00       80,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ้ำกัด

รำคำ 80,400 บำท

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ้ำกัด

รำคำ 80,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ต.ค. 2564

3/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองสแกน งำนกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 15,500.00       15,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 15,500 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 15,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ต.ค. 2564

4/2565

18 เช่ำส่ือกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Application เรียน

ภำษำอังกฤษ) ส้ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

340,688.00      340,688.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท พัฒนปรำชญ์ จ้ำกัด

รำคำ 340,688 บำท

บริษัท พัฒนปรำชญ์ จ้ำกัด

รำคำ 340,688 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ต.ค. 2564

5/2565

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ และตกแต่ง

สถำนท่ีภำยในสถำนศึกษำ

5,330.00         5,330.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 5,330 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 5,330 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ต.ค. 2564

6/2565

20 เช่ำส่ือกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนแอปพลิเคชัน

หรือเว็บไซด์ ส้ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT

140,838.75      140,838.75      เฉพำะเจำะจง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ้ำกัด

รำคำ 140,838.75 บำท

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ้ำกัด

รำคำ 140,838.75 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ต.ค. 2564

7/2565

21 เช่ำส่ือกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน

หรือเว็บไซด์ ส้ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMAT

45,000.00       45,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ทแมทโปร จ้ำกัด

รำคำ 45,000 บำท

บริษัท สมำร์ทแมทโปร จ้ำกัด

รำคำ 45,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ต.ค. 2564

8/2565

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา (กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ) 17,440.00       17,440.00       เฉพำะเจำะจง หจก. น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 17,440 บำท

หจก. น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 17,440 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ต.ค. 2564

9/2565

23 ซ้ือหนังสือเสริมควำมรู้ ส้ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

 MEP

13,658.65       13,658.65       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 13,658.65 บำท

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 13,658.65 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ต.ค. 2564

10/2565

24 จ้ำงจัดพิมพ์เกียรติบัตรส้ำหรับกิจกรรมรู้งำน รู้ตน 

สำนฝันสู่อำชีพ (แนะแนว)

2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 2,000 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ต.ค. 2564



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือของท่ีระลึกส้ำหรับกิจกรรมรู้งำน รู้ตน สำนฝันสู่

อำชีพ

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี ครุภัณฑ์

รำคำ 1,000 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี ครุภัณฑ์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ต.ค. 2564

26 ซ้ือวัสดุส้ำหรับงำนปรับปรุงต่อเติมห้องบริหำรท่ัวไป

และห้องบริหำรงำนบุคคล

143,765.00      143,765.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 143,765 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 143,765 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 ต.ค. 2564

12/2565

27 วัสดุส้ำหรับงำนปรับปรุงต่อเติมห้องส้ำนักงำนบริหำร

ท่ัวไปและห้องบริหำรงำนบุคคล

90,000.00       90,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยดนัย เขียวแก้ว

รำคำ 90,000 บำท

นำยดนัย เขียวแก้ว

รำคำ 90,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 ต.ค. 2564

13/2565

28 วัสดุส้ำหรับงำนปรับปรุงต่อเติมห้องส้ำนักงำนบริหำร

ท่ัวไปและห้องบริหำรงำนบุคคล

17,250.00       17,250.00       เฉพำะเจำะจง นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 17,250 บำท

นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 17,250 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 ต.ค. 2564

21/2565

29 ซ้ือปูนซีเมนต์ผสมเสร็จส าหรับงานปรับปรุงต่อเติม
ห้องส านักงานบริหารท่ัวไปและห้องส านักงานบุคคล

21,700.00       21,700.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลเด็นซิต้ีคอนกรีต จ้ำกัด

รำคำ 21,700 บำท

บริษัท โกลเด็นซิต้ีคอนกรีต จ้ำกัด

รำคำ 21,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 ต.ค. 2564

22/2565

30 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 7,727.57         7,727.57         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันแม่สอด จ้ำกัด

รำคำ 7,727.57 บำท

บริษัท สยำมนิสสันแม่สอด จ้ำกัด

รำคำ 7,727.57 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ต.ค. 2564

20/2565

31 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นข-2460 ตำก

4,380.05         4,380.05         เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 4,380.05 บำท

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 4,380.05 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ต.ค. 2564

32 จ้ำงเหมำปรับปรุงและจัดท้ำแผงลวดตำข่ำยเหล็ก 

หลังคำลำนอเนกประสงค์

325,000.00      325,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.แม่สอดก้ำว 19

300,000 บำท

รำคำ 1,000 บำท

หจก.แม่สอดก้ำว 19

300,000 บำท

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ต.ค. 2564

1/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 ซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกเพ่ือพัฒนาการศูนย์การเรียนรู้ 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์)

16,600.00       16,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 16,600 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 16,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ต.ค. 2564

14/2565

34 ซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงส้ำหรับประจ้ำห้องศูนย์กำรเรียนรู้

ภำษำไทย

5,250.00         5,250.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำญอิเลคโทรนิคส์

รำคำ 5,250 บำท

ร้ำน ชำญอิเลคโทรนิคส์

รำคำ 5,250 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ต.ค. 2564

15/2565

35 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 13,770.00       13,770.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 13,770 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 13,770 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ต.ค. 2564

17/2565

36 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 78,761.00       78,761.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 78,761 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 78,761 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ต.ค. 2564

18/2565

37 ซ้ือไมโครโฟนส้ำหรับประจ้ำห้องศูนย์กำรเรียนรู้

ภำษำไทย

790.00           790.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำญอิเลคโทรนิคส์

รำคำ 790 บำท

ร้ำน ชำญอิเลคโทรนิคส์

รำคำ 790 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ต.ค. 2564

38 จ้ำงตัดเย็บผ้ำคลุมโต๊ะส้ำหรับจัดแสดงผลงำนนักเรียน

(กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี)

2,600.00         2,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบสแอนด์บำส

รำคำ 2,600 บำท

ร้ำนเบสแอนด์บำส

รำคำ 2,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ต.ค. 2564

39 ซ้ือวัสดุเพ่ือพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์
โรงเรียน

1,360.00         1,360.00         เฉพำะเจำะจง นำยรณชัย มโหธร

รำคำ 1,360 บำท

นำยรณชัย มโหธร

รำคำ 1,360 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 ต.ค. 2564

40 ซ้ือกระเป๋ายาฉุกเฉินส าหรับใช้ประจ างานอนามัย
โรงเรียน

1,900.00         1,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนขำยยำ ป โอสถ

รำคำ 1,900 บำท

ร้ำนขำยยำ ป โอสถ

รำคำ 1,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 ต.ค. 2564



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

41 ซ้ือส่ือส้ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนส้ำหรับวิชำ

วิทยำศำสตร์

9,500.00         9,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 9,500 บำท

บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 9,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 ต.ค. 2564

16/2565

42 ซ้ือส่วนประกอบหุ่นยนต์ส้ำหรับประกอบกำรเรียนกำร

สอน และฝึกปฏิบัติ

15,000.00       15,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนสำร เซอร์วิสฯ จ้ำกัด

รำคำ 15,000 บำท

บริษัท ธนสำร เซอร์วิสฯ จ้ำกัด

รำคำ 15,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 ต.ค. 2564

19/2565

43 ซ้ือวัสดุส้ำหรับใช้ในงำนโสตทัศนศึกษำ และวัสดุ

ส้ำหรับปรับปรุงบอร์ดประชำสัมพันธ์บริเวณหน้ำห้อง

แนะแนว

8,242.00         8,242.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 8,242 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 8,242 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ต.ค. 2564

23/2565

44 ซ้ือของท่ีระลีกส้ำหรับวิทยำกรในกำรจัดกิจกรรมตำม

โครงกำรพัฒนำครูฯ

1,500.00         1,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ถ่ัวทอดป้ำต่ิน

รำคำ 1,500 บำท

ร้ำน ถ่ัวทอดป้ำต่ิน

รำคำ 1,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 ต.ค. 2564


