
1 จ้างเหมาบริการปรับซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 45,000.00       45,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยสวย

ราคา 45,000 บาท

ร้านพลอยสวย

ราคา 45,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ต.ค. 2565

1/2566

2 ซ้ือกระดาษ A4 99,000.00       99,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าพรวนถ่ายเอกสาร

ราคา 99,000 บาท

ร้าน ล าพรวนถ่ายเอกสาร

ราคา 99,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ต.ค. 2565

2/2566

3 จ้างจัดท าพร้อมสกรีนถุงผ้าดิบ 8,040.00                  8,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาคินสกรีนชอร์ป

ราคา 8,040 บาท

ร้านภาคินสกรีนชอร์ป

ราคา 8,040 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ต.ค. 2565

3/2566

4 ซ้ือสายสัญญาณ ขาต้ังทีวี และแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ือง

ตรวจวัดอุณหภูมิ

10,630.00              10,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 10,630 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 10,630 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ต.ค. 2565

4/2566

5 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับงานปรับซ่อมระบบประปาและงาน

ซ่อมแซมท่ัวไป

8,360.00                  8,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 8,360 บาท

ร้าน เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 8,360 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ต.ค. 2565

5/2566

6 ซ้ือหนังสือเสริมความรู้ 19,176.75       19,176.75       เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

ราคา 19,176.75 บาท

บ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

ราคา 19,176.75 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ต.ค. 2565

6/2566

7 ซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์เดือน กันยายน 2565 4,675.00         4,675.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

ราคา 4,675 บาท

ร้านสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

ราคา 4,675 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ต.ค. 2565

8 ซ้ือแจกันพร้อมดอกไม้ประดิษฐ์ 3,160.00                  3,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง

ราคา 3,160 บาท

ร้านดอกไม้ครูแดง

ราคา 3,160 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ต.ค. 2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารไม่ประจ าทาง 4 คัน 260,000.00            260,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

ราคา 260,000 บาท

นายชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

ราคา 260,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ต.ค. 2565

8/2566

10 จ้างจัดท าป้ายไวนิล 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 500 บาท

ร้านเน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ต.ค. 2565

11 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนกันยายน 2565 22,643.80       22,643.80       เฉพาะเจาะจง หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 22,643.80 บาท

หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 22,643.80 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ต.ค. 2565

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมโรง

อาหารและอุปกรณ์ไฟฟ้า

37,921.00       37,921.00       เฉพาะเจาะจง บ. มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 37,921 บาท

บ. มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 37,921 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ต.ค. 2565

9/2566

13 ซ้ือของท่ีระลึก 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ผ่องเทรดด้ิง

ราคา 1,500 บาท

หจก.แม่ผ่องเทรดด้ิง

ราคา 1,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ต.ค. 2565

14 จ้างจัดท าช้ันจัดแสดงผลงาน ไม้สักทรงหกเหล่ียม 10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานไม้ไทยแกะสลักไม้และ

เฟอร์นิเจอร์ ราคา 10,000 บาท

โรงงานไม้ไทยแกะสลักไม้และ

เฟอร์นิเจอร์ ราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ต.ค. 2565

10/2566

15 ซ้ือวัสดุส าหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเล็ก 1,605.14         1,605.14         เฉพาะเจาะจง บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัดฯ

ราคา 1,605.14 บาท

บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัดฯ

ราคา 1,605.14 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ต.ค. 2565

16 ซ้ือวัสดุส าหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเล็ก 338.00           338.00           เฉพาะเจาะจง บ. มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 338 บาท

บ. มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 338 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ต.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือสารเคมีไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์) 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 1,300 บาท

บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 1,300 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ต.ค. 2565

18 ซ้ือ Adapter แปลงสัญญาณ 10,332.00       10,332.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพีซี เทค จ ากัด

ราคา 10,332 บาท

บริษัท เอ็นพีซี เทค จ ากัด

ราคา 10,332 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ต.ค. 2565

11/2566

19 ซ้ือไม้อัดยาง สต๊ิกเกอร์ PVC และสีน้ าอะคริลิก 15,000.00       15,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 15,000 บาท

ร้าน เน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 15,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ต.ค. 2565

12/2566

20 ซ้ือหนังสือเสริมความรู้ประจ าห้องสมุดโรงเรียน 100,000.00      100,000.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

ราคา 100,000 บาท

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

ราคา 100,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ต.ค. 2565

13/2566

21 ซ้ือวัสดุส าหรับปรับซ่อมระบบไฟฟ้า 3,175.00         3,175.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน กมลการไฟฟ้า

ราคา 3,175 บาท

ร้าน กมลการไฟฟ้า

ราคา 3,175 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 ต.ค. 2565

22 จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสาร 3,702.20         3,702.20         เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร

ราคา 3,702.20 บาท

ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร

ราคา 3,702.20 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ต.ค. 2565

23 ซ้ือกระดานเซรามิคกรีนบอร์ด 90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทิพ. คอมเมอร์เชียล

ราคา 90,000 บาท

หจก.ทิพ. คอมเมอร์เชียล

ราคา 90,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ต.ค. 2565

14/2566

24 ซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 11,100.00       11,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก. แม่เมยเฟอร์นิเจอร์

ราคา 11,100 บาท

หจก. แม่เมยเฟอร์นิเจอร์

ราคา 11,100 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 ต.ค. 2565

15/2566



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือช้ินส่วนประกอบหุ่นยนต์ 40,000.00       40,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. ธนสาร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 

จก.

ราคา 40,000 บาท

บ. ธนสาร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 

จก.

ราคา 40,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 ต.ค. 2565

16/2566

26 ซ้ือกระดาษโฟโต้ และแฟ้มพลาสติก กิจกรรมติวสอบ

วัดระดับความรู้ภาษาจีนและภาษาเมียนมา

1,024.00         1,024.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 1,024 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 1,024 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

31 ต.ค. 2565


