
1 น้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน กรกฎำคม 2565 22,763.80       22,763.80       เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 22,763.80 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 22,763.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ค. 2565

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำนเพ่ือมอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ี

ขออนุมัติจัดซ้ือ

71,696.00       71,696.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 71,696 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 71,696 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ค. 2565

206/2565

3 จัดซ้ือวัสดุกระดำนไวท์บอร์ดส้ำหรับใช้ประจ้ำกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

550.00           550.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 550 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 550 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ค. 2565

4 ซ้ือวำรสำรและส่ิงพิมพ์ประจ้ำห้องสมุดโรงเรียนเดือน 

กรกฎำคม 2565

4,573.00                  4,573.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

รำคำ 4,573 บำท

ร้ำนสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

รำคำ 4,573 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ค. 2565

5 จ้ำงจัดท้ำป้ำยส้ำหรับห้อยลูกกุญแจประจ้ำห้องเรียน 720.00           720.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 720 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 720 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ค. 2565

6 จ้ำงจัดท้ำบอร์ดโครงงำนคณิตศำสตร์ส้ำหรับจัดแสดง

ผลงำนนักเรียน

1,450.00         1,450.00         เฉพำะเจำะจง แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 1,450 บำท

แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 1,450 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ค. 2565

7 จ้ำงจัดท้ำฉำกหลัง (Backdrop) หลักสูตรโรงเรียน 

ส้ำหรับกำรติดตำม ประเมินผลกำรด้ำเนินงำน

15,000.00       15,000.00       เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 15,000 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 15,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ค. 2565

207/2565

8 ซ้ือแอลกอฮอล์ 1,810.00                  1,810.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,810 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,810 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ก.ค. 2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุฝึกส้ำหรับประกอบส่ิงประดิษฐ์ (วิทย์ฯ) 3,745.00                  3,745.00 เฉพำะเจำะจง บ. เอ็นจิเทค พำวเวอร์ โพรเทคช่ัน จก.

รำคำ 3,745 บำท

บ. เอ็นจิเทค พำวเวอร์ โพรเทคช่ัน จก.

รำคำ 3,745 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ก.ค. 2565

10 ซ้ือเข็มหมุด, ตะปูเข็ม และเข็มร้อยมำลัย 800.00                      800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 800 บำท

ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ก.ค. 2565

11 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ 

คร้ังท่ี 14

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ก.ค. 2565

12 จ้ำงจัดท้ำพร้อมติดต้ังบอร์ดประชำสัมพันธ์หน้ำ

ห้องเรียนคณิตศำสตร์

24,500.00       24,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 24,500 บำท

ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 24,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ก.ค. 2565

208/2565

13 ซ้ือวัสดุฝึกส้ำหรับประกอบส่ิงประดิษฐ์ (วิทย์ฯ) 910.00                      910.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เมค ทรีดี จ้ำกัด

รำคำ 910 บำท

บริษัท ที เมค ทรีดี จ้ำกัด

รำคำ 910 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 ก.ค. 2565

14 ซ้ือวัสดุฝึกส้ำหรับประกอบส่ิงประดิษฐ์ (วิทย์ฯ) 2,535.00                  2,535.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อีสำน 3 ดี จ้ำกัด

รำคำ 2,535 บำท

บริษัท อีสำน 3 ดี จ้ำกัด

รำคำ 2,535 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 ก.ค. 2565

15 ซ้ือวัสดุฝึกส้ำหรับประกอบส่ิงประดิษฐ์ (วิทย์ฯ) 2,140.00                  2,140.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่น เคเค เทรดด้ิง จ้ำกัด

รำคำ 2,140 บำท

บริษัท ขอนแก่น เคเค เทรดด้ิง จ้ำกัด

รำคำ 2,140 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 ก.ค. 2565

16 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำทำง ๑๓ คัน 143,000.00      143,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 143,000 บำท

นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 143,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ก.ค. 2565

209/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 จัดซ้ือเทียนพรรษำและอำสนะ ส้ำหรับกิจกรรมแห่

เทียนพรรษำ

7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง เต็กเชียงอินเตอร์ 

รำคำ 7,000 บำท

เต็กเชียงอินเตอร์ 

รำคำ 7,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ก.ค. 2565

210/2565

18 ซ้ือโอเอซิสและดอกไม้พลำสติกส้ำหรับตกแต่งต้น

เทียนพรรษำ

7,200.00                  7,200.00 เฉพำะเจำะจง ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 7,200 บำท

ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 7,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ก.ค. 2565

211/2565

19 จ้ำงเหมำบริกำรปรับซ่อมบ้ำรุงรถกระบะโรงเรียน 

หมำยเลขทะเบียน กข ๙๙๔๐ ตำก

8,787.94         8,787.94         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันแม่สอด จ้ำกัด

รำคำ 8787.94 บำท

บริษัท สยำมนิสสันแม่สอด จ้ำกัด

รำคำ 8787.94 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ก.ค. 2565

214/2565

20 ซ้ือคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ และ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

97,350.00              97,350.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์ 

รำคำ 97,350 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์ 

รำคำ 97,350 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 ก.ค. 2565

212/2565

21 ซ้ือโต๊ะ เก้ำอ้ีส้ำนักงำน และตู้เก็บกุญแจ ตำมท่ี ฝ่ำย/

กลุ่ม/งำน ขออนุมัติจัดซ้ือ

7,300.00                  7,300.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 7,300 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 7,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 ก.ค. 2565

213/2565

22 ซ้ือวัสดุฝึกส้ำหรับประกอบส่ิงประดิษฐ์ (วิทย์ฯ) 2,805.00                  2,805.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอส. สมำร์ทเทค จก., บ.โมดูลมอร์ 

จก., บ.เอ.เอส.99 ฯ จก. และร้ำนเพลิน

 ช็อป  รำคำ 2,805 บำท

บ.เอส. สมำร์ทเทค จก., บ.โมดูลมอร์ 

จก., บ.เอ.เอส.99 ฯ จก. และร้ำนเพลิน

 ช็อป  รำคำ 2,805 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 ก.ค. 2565

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

4,300.00                  4,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 4,300 บำท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 4,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ก.ค. 2565

24 ซ้ือหนังสือแบบเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

80,388.00       80,388.00       เฉพำะเจำะจง บ. พัฒนำคุณภำพวิชำกำร ฯ จ้ำกัด

รำคำ 80,388 บำท

บ. พัฒนำคุณภำพวิชำกำร ฯ จ้ำกัด

รำคำ 80,388 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ก.ค. 2565

215/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือของท่ีระลึก (ฝ่ำยธุรกำรฯ) 3,000.00         3,000.00         ว.119 ร้ำนภำพประดับพลอย

รำคำ 3000

ร้ำนภำพประดับพลอย

รำคำ 3000

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565

26 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกิจกรรมค่ำยศักยภำพก้ำวหน้ำพัฒนำ

อนุกรรมกำร

900.00           900.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 900 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565

27 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน ประจ้ำปี 2565

3,500.00         3,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนำอนันต์ จ้ำกัด

รำคำ 3,500 บำท

บริษัท ธนำอนันต์ จ้ำกัด

รำคำ 3,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565

28 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติและ

ร้ำลึกปรำชญ์สุนทรภู่

4,858.00                  4,858.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 4,858 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 4,858 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

119,224.00      119,224.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 119,224 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 119,224 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565

217/2565

30 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกิจกรรมค่ำยศักยภำพ

ก้ำวหน้ำพัฒนำอนุกรรมกำร

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565

31 ซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์เพ่ือประดับตกแต่งสถานท่ี 3,300.00         3,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 3,300 บำท

ร้ำน ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 3,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565

32 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกิจกรรมวันภำษำไทย

แห่งชำติและร้ำลึกปรำชญ์สุนทรภู่

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลและสต๊ิกเกอร์โฟมสัญลักษณ์

ลูกเสือจิตอำสำ

1,500.00         1,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,500 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565

34 จ้ำงออกแบบและจัดท้ำพระบรมฉำยำลักษณ์

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10

1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,800 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ค. 2565

35 ซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกสูงส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์และ
เอกสารการเรียนการสอน (ศูนย์คอมฯ)

10,400.00       10,400.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 10,400 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 10,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 ก.ค. 2565

216/2565

36 จ้ำงเหมำงำนปรับซ่อมหน้ำต่ำง บอร์ดประชำสัมพันธ์ 

และกระดำนไวท์บอร์ด

38,500.00       38,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม 

รำคำ 38,500 บำท

ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม 

รำคำ 38,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

218/2565

37 ซ้ือผ้ำและอุปกรณ์ส้ำหรับกำรฝึกปฏิบัติในกิจกรรม

ค่ำยสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ

21,755.00       21,755.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 21,755 บำท

ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 21,755 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

219/2565

38 ซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์และอุปกรณ์ส้ำหรับกำรฝึกปฏิบัติ

ในกิจกรรมค่ำยสร้ำงเสริมประสบกำรณ์อำชีพ

35,000.00       35,000.00       เฉพำะเจำะจง ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 35,000 บำท

ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 35,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

220/2565

39 ซ้ือผ้ำต่วนส้ำหรับประดับตกแต่งสถำนท่ี 5,000.00         5,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำเชนทร์ใจดี 

รำคำ 5,000 บำท

ร้ำนรำเชนทร์ใจดี 

รำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

221/2565

40 จัดซ้ือไมโครโฟน เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

แนะแนว

3,000.00         3,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน กมลกำรไฟฟ้ำ

รำคำ 3,000 บำท

ร้ำน กมลกำรไฟฟ้ำ

รำคำ 3,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

41 ซ้ือโทรโข่งส้ำหรับใช้ในกิจกรรมของห้องเรียนพิเศษ 

MEP

1,410.00         1,410.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,410 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,410 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

42 ซ้ือหนังสือส้ำหรับนักเรียน ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

(เพ่ิม)

86,932.00              86,932.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ้ำกัด

รำคำ 86,932 บำท

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ้ำกัด

รำคำ 86,932 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

222/2565

43 จัดซ้ือช้ินส่วนและอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีสำกลส้ำหรับ

กิจกรรมค่ำยปรับพ้ืนฐำนวงโยธวำทิต

10,460.00              10,460.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 10,460 บำท

ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 10,460 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

223/2565

44 ซ้ือเคร่ืองแต่งกำย ชุดยืนเคร่ืองตัวพระ-นำง ส้ำหรับ

กิจกรรมค่ำยคีตะ-นำฏลีลำไทย

20,600.00              20,600.00 เฉพำะเจำะจง ห้องเส้ือ สำยบุปผำ

รำคำ 20,600 บำท

ห้องเส้ือ สำยบุปผำ

รำคำ 20,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

224/2565

45 ซ้ือผ้ำถุง เคร่ืองประดับและอุปกรณ์ ส้ำหรับกิจกรรม

ค่ำยคีตะ-นำฏลีลำไทย

13,200.00              13,200.00 เฉพำะเจำะจง บ้ำนครูนัทนำฏศิลป์

รำคำ 13,200 บำท

บ้ำนครูนัทนำฏศิลป์

รำคำ 13,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

225/2565

46 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกิจกรรมอบรมพัฒนำหลักสูตร

สถำนศึกษำ

495.00                      495.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 495 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 495 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

47 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิล ส้ำหรับกิจกรรมค่ำยปรับพ้ืนฐำน

วงโยธวำทิต และค่ำยคีตะ+นำฏลีลำไทย

1,400.00         1,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี

รำคำ 1,400 บำท

ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี

รำคำ 1,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

48 จ้ำงเข้ำเล่มเอกสำร ส้ำหรับกิจกรรมค่ำยปรับพ้ืนฐำนวง

โยธวำทิต

1,600.00         1,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี

รำคำ 1,600 บำท

ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี

รำคำ 1,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

49 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิล ส้ำหรับกิจกรรมค่ำยส่งเสริม

นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์

700.00           700.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี

รำคำ 700 บำท

ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี

รำคำ 700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ก.ค. 2565

50 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

32,190.00              32,190.00 เฉพำะเจำะจง เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 32,190 บำท

เอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 32,190 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ก.ค. 2565

226/2565

51 ซ้ือเคร่ืองแต่งกำยเส้ือเทวดำ ผ้ำซ่ิน และสไบอีสำนเพ่ือ

ใช้ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอนนำฏศิลป์

10,900.00       10,900.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน Tamarind (โดยนำย กิตต์ิธนัตถ์) 

รำคำ 10,900 บำท

ร้ำน Tamarind (โดยนำย กิตต์ิธนัตถ์) 

รำคำ 10,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ก.ค. 2565

227/2565

52 จ้ำงจัดพิมพ์สมุดบันทึกรักกำรอ่ำน ส้ำหรับกิจกรรม

ส่งเสริมกำรอ่ำน

39,000.00              39,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 39,000 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 39,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ก.ค. 2565

228/2565

53 ซ้ือกระดำษและอุปกรณ์วำดภำพส้ำหรับกิจกรรมค่ำย

ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์

15,344.00       15,344.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 15,344 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 15,344 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ก.ค. 2565

229/2565

54 เช่ำบริกำรสมำชิกห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

ประเภทนิติบุคคลตลอดชีพ

4,500.00         4,500.00         ว.119 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

รำคำ 4,500 บำท

สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

รำคำ 4,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ก.ค. 2565

55 ซ้ือวัสดุฝึกคอมพิวเตอร์ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

232,368.00      232,368.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 232,368 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 232,368 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565

230/2565

56 จัดซ้ือเคร่ืองไทยทำน (ข้ำวสำร) และกล่องพลำสติก 

(กลุ่มสำระฯสังคมฯ)

1,385.00         1,385.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด

รำคำ 1,385 บำท

บริษัท สยำมแม็คโคร จ้ำกัด

รำคำ 1,385 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

57 ซ้ือหนังสือส้ำหรับนักเรียน ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

(เพ่ิม)

9,170.25         9,170.25         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอมพันธ์ เอ็ดดูเคช่ัน จ้ำกัด

รำคำ 9,170.25 บำท

บริษัท เอมพันธ์ เอ็ดดูเคช่ัน จ้ำกัด

รำคำ 9,170.25 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565

231/2565

58 จ้ำงจัดท้ำป้ำยนิเทศประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำน

ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน

53,700.00              53,700.00 เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 53,700 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 53,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565

232/2565

59 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนช่ำงส้ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนและงำนปรับซ่อมภำยในโรงเรียน

32,092.00       32,092.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 32,092 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 32,092 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565

233/2565

60 ซ้ืออุปกรณ์ส้ำหรับกิจกรรมค่ำยปฐมนิเทศและสำน

สัมพันธ์นักเรียน SMAT

2,598.00                  2,598.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 2,598 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 2,598 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565

61 ซ้ือหุ่นยนต์ส้ำหรับเข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ Maker 

Robotics Challenge ๒๐๒๒

30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซ่ีคิดส์ โรโบติกส์ จ้ำกัด

รำคำ 30,000 บำท

บริษัท อีซ่ีคิดส์ โรโบติกส์ จ้ำกัด

รำคำ 30,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565

235/2565

62 ซ้ือช้ินส่วนประกอบหุ่นยนต์ ส้ำหรับเข้ำร่วมกำร

แข่งขันหุ่นยนต์

2,610.00         2,610.00         เฉพำะเจำะจง บ. ธนสำร เซอร์วิส ฯ จก.

รำคำ 2,610 บำท

บ. ธนสำร เซอร์วิส ฯ จก.

รำคำ 2,610 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565

63 จ้ำงเหมำรถโดยสำรรับจ้ำง 1 คัน 1,200.00         1,200.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวกรวิภำ แก้วไพศำลสกุล

รำคำ 1,200 บำท

นำงสำวกรวิภำ แก้วไพศำลสกุล

รำคำ 1,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565

64 จ้ำงเหมำรถโดยสำรรับจ้ำง 1 คัน 1,200.00         1,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมเพชร ป่ินค้ำ

รำคำ 1,200 บำท

นำยสมเพชร ป่ินค้ำ

รำคำ 1,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

65 จ้ำงเหมำรถโดยสำรรับจ้ำง 1 คัน 1,200.00         1,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยพล สมค้ำปำ

รำคำ 1,200 บำท

นำยพล สมค้ำปำ

รำคำ 1,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ก.ค. 2565


