
1 น้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2565 41,382.60       41,382.60       เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 41,382.60 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 41,382.60 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ส.ค. 2565

2 ซ้ือวัสดุวำรสำรและส่ิงพิมพ์ประจ้ำห้องสมุดโรงเรียน

เดือน สิงหำคม 2565

4,310.00                  4,310.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

รำคำ 4,310 บำท

ร้ำนสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

รำคำ 4,310 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ส.ค. 2565

3 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรกำร

ประชุม

2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปอเอกสำร

รำคำ 2,000 บำท

ร้ำน ปอเอกสำร

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ส.ค. 2565

4 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกำรจัดกิจกรรม 2,000.00                  2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ส.ค. 2565

5 เช่ำใช้บริกำรพ้ืนท่ีบนระบบ Cloud และปรับปรุง

ข้อมูลส้ำหรับห้องสมุดโรงเรียน

5,000.00         5,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ้ำกัด

รำคำ 5,000 บำท

บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ้ำกัด

รำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ส.ค. 2565

244/2565

6 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำทำง ๒ คัน 21,000.00              21,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 21,000 บำท

นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 21,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ส.ค. 2565

236/2565

7 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 333,840.00            333,840.00 เฉพำะเจำะจง บ. รักษำควำมปลอดภัย สมพร จก.

รำคำ 333,840 บำท

บ. รักษำควำมปลอดภัย สมพร จก.

รำคำ 333,840 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ส.ค. 2565

3/2565

8 จ้ำงเหมำบริกำรซัก-รีดชุดเคร่ืองนอน ประจ้ำห้อง

พยำบำลโรงเรียน

1,645.00                  1,645.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอิงเอย ซักอบรีด

รำคำ 1,645 บำท

ร้ำน เอิงเอย ซักอบรีด

รำคำ 1,645 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 ส.ค. 2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือโต๊ะ-เก้ำอ้ีส้ำหรับประจ้ำห้องพักครู 15,000.00              15,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 15,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 15,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ส.ค. 2565

237/2565

10 ซ้ือพุ่มฝ้ำยตกแต่งสถำนท่ี 5,000.00                  5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุธำสินี เรืองพยัคฆ์

รำคำ 5,000 บำท

นำงสำวสุธำสินี เรืองพยัคฆ์

รำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ส.ค. 2565

238/2565

11 ซ้ือกระดำษปกมุกหอมและอุปกรณ์ส้ำนักงำนส้ำหรับ 

ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติ

14,683.00       14,683.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 14,683 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 14,683 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ส.ค. 2565

239/2565

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ เพ่ือมอบ

ให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

103,073.00      103,073.00      เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 103,073 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 103,073 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ส.ค. 2565

240/2565

13 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ เพ่ือ

มอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

54,290.00              54,290.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 54,290 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 54,290 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ส.ค. 2565

241/2565

14 ซ้ือเคร่ืองผสมสัญญำณเสียงพร้อมภำคขยำยเสียงในตัว

และอุปกรณ์ประกอบ  (ห้อง ๒๓๘)

30,997.90       30,997.90       เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 30,997.90 บำท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 30,997.90 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ส.ค. 2565

245/2565

15 จ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำรสองแถวรับจ้ำง 6 คัน 4,200.00         4,200.00         เฉพำะเจำะจง นำงดวงเดือน แสนเมืองอินทร์, นำยส่ง

 วงษำ, นำยสมเพชร ป่ินค้ำ, นำงสำว

กรวิภำ แก้วไพศำลสกุล, นำยณัฐพล 

ทวีไพบูลย์สกุล และนำยพล สมค้ำปำ

รำคำ 4,200 บำท

นำงดวงเดือน แสนเมืองอินทร์, นำยส่ง

 วงษำ, นำยสมเพชร ป่ินค้ำ, นำงสำว

กรวิภำ แก้วไพศำลสกุล, นำยณัฐพล 

ทวีไพบูลย์สกุล และนำยพล สมค้ำปำ

รำคำ 4,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ส.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

16 จ้ำงออกแบบและจัดท้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จ

พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถฯ

1,800.00                  1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,800 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ส.ค. 2565

17 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสโดยสำรไม่ประจ้ำทำง ๒ คัน 130,000.00            130,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

รำคำ 130,000 บำท

นำยชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

รำคำ 130,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ส.ค. 2565

242/2565

18 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหำเช้ือ COVID-๑๙ 58,800.00              58,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนขำยยำบีบีดรักสโตร์

รำคำ 58,800 บำท

ร้ำนขำยยำบีบีดรักสโตร์

รำคำ 58,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ส.ค. 2565

243/2565

19 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตส้ำหรับกำรเรียน

กำรสอนและด้ำเนินงำนทำงกำรศึกษำ

33,250.00              33,250.00 เฉพำะเจำะจง บ. ทริปเปิลที ฯ จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 33,250 บำท

บ. ทริปเปิลที ฯ จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 33,250 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ส.ค. 2565

246/2565

20 ซ้ือคอมพิวเตอร์, เคร่ืองฉำยภำพ ๓มิติ, โทรทัศน์สี 

LCD และกล้องถ่ำยภำพ (ห้อง ๒๓๘)

134,800.00            134,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์ 

รำคำ 134,800 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์ 

รำคำ 134,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ส.ค. 2565

247/2565

21 เช่ำชุดข้อสอบเพ่ือทดสอบควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และ

วิทยำศำสตร์ ส้ำหรับนักเรียนห้องเรียน SMAT

8,460.00         8,460.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 8,460 บำท

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 8,460 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ส.ค. 2565

249/2565

22 ซ้ือวัสดุฝึกส้ำหรับกิจกรรมพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ

ในงำนผลิตภัณฑ์ช่ำงโลหะ

23,532.00              23,532.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 23,532 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 23,532 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ส.ค. 2565

253/2565

23 เช่ำชุดข้อสอบภำษำอังกฤษส้ำหรับประเมินผลกำร

เรียนส้ำหรับนักเรียนห้องเรียน MEP

7,900.00         7,900.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เสริมปัญญำ จ้ำกัด

รำคำ 7,900 บำท

บริษัท เสริมปัญญำ จ้ำกัด

รำคำ 7,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ส.ค. 2565

248/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

24 ซ้ือสมุดบันทึก และอุปกรณ์ ส้ำหรับกิจกรรม

นิทรรศกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์

28,067.00              28,067.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 28,067 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 28,067 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ส.ค. 2565

250/2565

25 ซ้ือวัสดุฝึกส้ำหรับประกอบส่ิงประดิษฐ์ (วิทย์) 2,280.00                  2,280.00 เฉพำะเจำะจง นำยไชยวัฒน์ ใจเถิน

รำคำ 2,280 บำท

นำยไชยวัฒน์ ใจเถิน

รำคำ 2,280 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ส.ค. 2565

26 เช่ำเต็นท์ผ้ำใบส้ำหรับกิจกรรมนิทรรศกำรสัปดำห์

วิทยำศำสตร์

7,200.00                  7,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวัสด์ิกำรค้ำ

รำคำ 7,200 บำท

ร้ำนสวัสด์ิกำรค้ำ

รำคำ 7,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ส.ค. 2565

251/2565

27 เช่ำอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบไฟฟ้ำ ส้ำหรับกิจกรรม

นิทรรศกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์

2,650.00         2,650.00         เฉพำะเจำะจง นำยสง่ำ ใจยอด

รำคำ 2,650 บำท

นำยสง่ำ ใจยอด

รำคำ 2,650 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ส.ค. 2565

28 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิล แล้อุ๊ป๊ัดตะก่ำ, วันวิทยำศำสตร์ 

และกิจกรรม Unbox เปิดกล่องควำมรู้คณิตศำสตร์

3,000.00                  3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ส.ค. 2565

29 จ้ำงปรับซ่อมเคร่ืองพิมพ์ประจ้ำส้ำนักงำนฝ่ำยบริหำร

วิชำกำร

300.00                      300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 300 บำท

ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ส.ค. 2565

30 จ้ำงประกอบฐำนจรวดขวดน้้ำ ส้ำหรับกิจกรรม

นิทรรศกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์

4,000.00                  4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกนิจพงศ์ บุตรแก้ว

รำคำ 4,000 บำท

นำยกนิจพงศ์ บุตรแก้ว

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ส.ค. 2565

31 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำทำง ๔ คัน 30,000.00              30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 30,000 บำท

นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 30,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 ส.ค. 2565

252/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

32 ซ้ือกระดำษและอุปกรณ์ส้ำหรับกิจกรรม Unbox เปิด

กล่องควำมรู้คณิตศำสตร์

13,048.00       13,048.00       เฉพำะเจำะจง กับ หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 13,048 บำท

กับ หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 13,048 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 ส.ค. 2565

254/2565

33 จ้ำงจัดท้ำฉำกหลัง (Backdrop) ส้ำหรับกำรจัดแสดง

นิทรรศกำรและกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ภำษำเมียนมำ

20,000.00              20,000.00 เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 20,000 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 20,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 ส.ค. 2565

255/2565

34 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำทำง ๖ คัน 72,000.00              72,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 72,000 บำท

นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 72,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ส.ค. 2565

256/2565

35 ซ้ือถุงผ้ำกระสอบพลำสติกรักษ์โลก ส้ำหรับกิจกรรม

สัปดำห์ห้องสมุด

6,400.00                  6,400.00 เฉพำะเจำะจง นำงวรรณี ชคัตประสิทธ์ิ

รำคำ 6,400 บำท

นำงวรรณี ชคัตประสิทธ์ิ

รำคำ 6,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ส.ค. 2565

257/2565

36 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำนเพ่ือมอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ี

ขออนุมัติจัดซ้ือ

50,767.00              50,767.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 50,767 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 50,767 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ส.ค. 2565

258/2565

37 ซ้ือครอสเวิร์ดเกมภำษำอังกฤษ ชุดมำตรฐำน และวัสดุ

ฝึกงำนประดิษฐ์ ส้ำหรับใช้ในกิจกรรม

5,280.00                  5,280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 5,280 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 5,280 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ส.ค. 2565

259/2565

38 ซ้ือวัสดุไม้อัดยำงส้ำหรับเป็นวัสดุฝึกในกิจกรรมพัฒนำ

ทักษะควำมสำมำรถในงำนผลิตภัณฑ์ช่ำงโลหะ

3,250.00                  3,250.00 เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำค้ำซีเมนต์

รำคำ 3,250 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำค้ำซีเมนต์

รำคำ 3,250 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ส.ค. 2565

39 ซ้ือโล่อะคริลิกส้ำหรับกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะภำษำ

เมียนมำ

1,500.00         1,500.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 1,500 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 1,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ส.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

40 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำทำง ๔ คัน 13,100.00              13,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 13,100 บำท

นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 13,100 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ส.ค. 2565

260/2565

41 ซ้ือเม็ดหยก เศษอัญมณี และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 21,900.00              21,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำพประดับพลอย

รำคำ 21,900 บำท

ร้ำนภำพประดับพลอย

รำคำ 21,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ส.ค. 2565

262/2565

42 ซ้ือส่วนประกอบหุ่นยนต์ส้ำหรับประกอบกำรเรียนกำร

สอน และฝึกปฏิบัติ

30,000.00              30,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ธนสำรเซอร์วิส แอนด์ซัพพลำย จก.

รำคำ 30,000 บำท

บ.ธนสำรเซอร์วิส แอนด์ซัพพลำย จก.

รำคำ 30,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 ส.ค. 2565

261/2565

43 ซ้ือหนังสือแบบเรียนฉบับภำษำอังกฤษส้ำหรับนักเรียน 143,775.00            143,775.00 เฉพำะเจำะจง บ. พัฒนำคุณภำพวิชำกำร ฯ จ้ำกัด

รำคำ 143,775 บำท

บ. พัฒนำคุณภำพวิชำกำร ฯ จ้ำกัด

รำคำ 143,775 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ส.ค. 2565

263/2565

44 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

7,354.80                  7,354.80 เฉพำะเจำะจง บ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 7,354.80 บำท

บ.เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 7,354.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ส.ค. 2565

264/2565

45 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

11,088.00              11,088.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ จ้ำกัด

รำคำ 11,088 บำท

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ จ้ำกัด

รำคำ 11,088 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ส.ค. 2565

265/2565

46 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ

ติดในสถำนศึกษำ

3,500.00                  3,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 3,500 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 3,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ส.ค. 2565

47 จ้ำงจัดท้ำป้ำยอักษรโฟมบอร์ด และป้ำยไวนิล 2,800.00                  2,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,800 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ส.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

48 จ้ำงจัดท้ำป้ำยส้ำหรับกิจกรรม 3,890.00                  3,890.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,890 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,890 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 ส.ค. 2565

49 ซ้ือป๊ัมน้้ำส้ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำภำยใน

โรงเรียน

6,000.00         6,000.00         เฉพำะเจำะจง บ. พรเทวีอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จ้ำกัด

รำคำ 6,000 บำท

บ. พรเทวีอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จ้ำกัด

รำคำ 6,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 ส.ค. 2565

266/2565

50 ซ้ือวัสดุบล็อคปูพ้ืนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอนกลุ่มวิชำ

งำนช่ำง

5,600.00         5,600.00         เฉพำะเจำะจง บ. ห้ำแยก กรุ๊ป (2559)

รำคำ 5,600 บำท

บ. ห้ำแยก กรุ๊ป (2559)

รำคำ 5,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 ส.ค. 2565

267/2565

51 ซ้ือวัสดุส้ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำภำยใน

โรงเรียน

700.00           700.00           เฉพำะเจำะจง บ. พรเทวีอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จ้ำกัด

รำคำ 700 บำท

บ. พรเทวีอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จ้ำกัด

รำคำ 700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 ส.ค. 2565

52 ซ้ือโทรโข่งส้ำหรับกิจกรรมและกำรเรียนกำรสอน 

(กิจกรรมยุวกำชำด)

790.00           790.00           เฉพำะเจำะจง ห.จ.ก. แม่สอดกมลกำรค้ำ

รำคำ 790 บำท

ห.จ.ก. แม่สอดกมลกำรค้ำ

รำคำ 790 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 ส.ค. 2565

53 ซ้ือวัสดุส้ำหรับปรับปรุงอุปกรณ์ และซ่อมแซมท่ัวไป 2,082.00         2,082.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 2,082 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 2,082 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 ส.ค. 2565

54 ซ้ือวัสดุประกอบกำรอบรม (งำนอนำมัย) 1,100.00         1,100.00         ว.119 นำงค้ำแดง ทิพระสิน

รำคำ 1,100 บำท

นำงค้ำแดง ทิพระสิน

รำคำ 1,100 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 ส.ค. 2565

55 เช่ำแบบทดสอบเพ่ือทดสอบควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์

และวิทยำศำสตร์

85,500.00              85,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอดู พำร์ค จ้ำกัด

รำคำ 85,500 บำท

บริษัท เอดู พำร์ค จ้ำกัด

รำคำ 85,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 ส.ค. 2565

268/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

56 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ตู้โรงเรียน หมำยเลข

ทะเบียน นข ๒๔๖๐ ตำก

8,339.58                  8,339.58 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 8,339.58 บำท

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 8,339.58 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 ส.ค. 2565

269/2565

57 ซ้ือกระดำษพิมพ์เกียรติบัตร 1,242.00         1,242.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 1,242 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 1,242 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ส.ค. 2565

58 ซ้ือวัสดุส ำหรับกิจกรรมกำรแข่งขัน
ทักษะภำษำเมียนมำ

970.00           970.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 970 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 970 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ส.ค. 2565

59 ซ้ือวัสดุส ำหรับกิจกรรมกำรแข่งขัน
ทักษะภำษำเมียนมำ

980.00           980.00           เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 980 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 980 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ส.ค. 2565

60 ซ้ือโล่รำงวัลส ำหรับกิจกรรมค่ำยอบรมพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำฟุตบอล

2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 2,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด น้ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ส.ค. 2565

61 ซ้ือพัดลม อะไหล่ใบพัด และหลอดไฟส ำหรับกำรซ่อม
บ ำรุงและปรับเปล่ียนตำมห้องเรียนและอำคำร

11,284.00       11,284.00       เฉพำะเจำะจง กมลกำรไฟฟ้ำ

รำคำ 11,284 บำท

กมลกำรไฟฟ้ำ

รำคำ 11,284 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ส.ค. 2565

270/2565

62 ซ้ือวัสดุส้ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนและฝึก

ปฏิบัติ (กำรงำนอำชีพ)

1,750.00         1,750.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษตรค้ำกระสอบ และนำยพุฒ 

สังขะจันทร์ รำคำ 1,750 บำท

ร้ำนเกษตรค้ำกระสอบ และนำยพุฒ 

สังขะจันทร์ รำคำ 1,750 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ส.ค. 2565

63 ซ้ือถังพ่นยำ ส้ำหรับพ่นฆ่ำเช้ือ 1,840.00         1,840.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน พรเทวีเกษตรกล

รำคำ 1,840 บำท

ร้ำน พรเทวีเกษตรกล

รำคำ 1,840 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ส.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

64 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำทำง จ้ำนวน 1 

คัน

5,000.00                  5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 5,000 บำท

นำยบัญชำกำร อ้ึงทิพำพร

รำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ส.ค. 2565

271/2565

65 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองแวคค่ัมส้ำหรับเป็นชุด

ฝีกประกอบกำรเรียนกำรสอน

12,305.00       12,305.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 12,305 บำท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 12,305 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ส.ค. 2565

272/2565

66 ซ้ืออุปกรณ์ท้ำควำมสะอำด ส้ำหรับกิจกรรมเฝ้ำระวัง 

และป้องกันโรคตำมฤดูกำล

669.00                      669.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ห้ำงทองไทยแสงทองฯ

รำคำ 669 บำท

หจก.ห้ำงทองไทยแสงทองฯ

รำคำ 669 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ส.ค. 2565

67 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำนเพ่ือมอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ี

ขออนุมัติจัดซ้ือ

33,010.00              33,010.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 33,010 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 33,010 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ส.ค. 2565

273/2565

68 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ 

English Camp

500.00                      500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี

รำคำ 500 บำท

ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี

รำคำ 500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ส.ค. 2565

69 จ้ำงจัดท้ำป้ำยส้ำหรับกิจกรรมมหกรรมวิชำกำร Open

 House เขตภำคเหนือ

2,570.00                  2,570.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แม่สอดโฆษณำ

รำคำ 2,570 บำท

ร้ำน แม่สอดโฆษณำ

รำคำ 2,570 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ส.ค. 2565

70 ซ้ือชุดผ้ำปูท่ีนอน ส้ำหรับปรับเปล่ียนประจ้ำห้อง

พยำบำลโรงเรียน

2,960.00                  2,960.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท 2008 พ่ีน้องเทรดด้ิง จ้ำกัด

รำคำ 2,960 บำท

บริษัท 2008 พ่ีน้องเทรดด้ิง จ้ำกัด

รำคำ 2,960 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 ส.ค. 2565

71 จ้ำงเหมำรถบัสโดยสำรรับจ้ำงไม่ประจ้ำทำง ๑ คัน 35,000.00              35,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

รำคำ 35,000 บำท

นำยชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

รำคำ 35,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 ส.ค. 2565

274/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

72 จ้ำงเหมำจัดท้ำม่ำนปรับแสงพร้อมติดต้ัง ณ ห้องศูนย์

ระบบเครือข่ำยเพ่ือกำรเรียนรู้ (ห้อง ๑๓๒)

14,300.00              14,300.00 เฉพำะเจำะจง รำมำอินทีเรีย

รำคำ 14,300 บำท

รำมำอินทีเรีย

รำคำ 14,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 ส.ค. 2565

275/2565

73 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ ส้ำหรับกำร

เรียนกำรสอนห้องเรียนอำชีพ

207,128.00            207,128.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 207,128 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 207,128 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 ส.ค. 2565

276/2565

74 จ้ำงปรับซ่อมเคร่ืองพิมพ์ EPSON L1800 ประจ้ำ

ห้องเรียนอำชีพ

1,400.00                  1,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 1,400 บำท

ร้ำน กู๊ด ไอที

รำคำ 1,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 ส.ค. 2565

75 จ้ำงปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในห้องเรียนอำชีพ 4,700.00                  4,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 4,700 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 4,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 ส.ค. 2565

76 ซ้ือกระดำษช้ำระ ส้ำหรับใช้ประจ้ำห้องพยำบำล

โรงเรียน

240.00           240.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้้ำค้ำงแม่สอด P.K. TOY

รำคำ 240 บำท

ร้ำน น้้ำค้ำงแม่สอด P.K. TOY

รำคำ 240 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 ส.ค. 2565


