
1 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับประจ าห้องพยาบาล

โรงเรียน

6,325.00         6,325.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน สุกฤษฟามาซี

ราคา 6,325 บาท

ร้าน สุกฤษฟามาซี

ราคา 6,325 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.ย. 2565

277/2565

2 ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านภาษาและ

อาชีพ

650.00           650.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 650 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 650 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.ย. 2565

3 จ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับกิจกรรมค่ายเปิดโลกทัศน์

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.ย. 2565

4 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจ าทาง ๘ คัน 96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 96,000 บาท

นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 96,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.ย. 2565

278/2565

5 จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารของแต่ละฝ่าย/กลุ่ม/

งาน ตามท่ีขออนุมัติ

3,284.90                  3,284.90 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าพรวนถ่ายเอกสาร

ราคา 3,284.90 บาท

ร้าน ล าพรวนถ่ายเอกสาร

ราคา 3,284.90 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.ย. 2565

6 ซ้ือสมุดตรวจราชการ 195.00                      195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 195 บาท

บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 195 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ก.ย. 2565

7 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจ าทาง จ านวน 4 คัน 
และรถกระบะส่ีล้อขนสัมภาระ จ านวน 1 คัน

39,000.00       39,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 39,000 บาท

นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 39,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ก.ย. 2565

279/2565

8 จ้างเหมางานปรับปรุง ร้ือถอน และติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศภายในห้องศูนย์ฯ ห้อง ๒๓๘

9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยสวย

ราคา 9,000 บาท

ร้านพลอยสวย

ราคา 9,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ก.ย. 2565

280/2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือกระดาษไขและหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่ายส าเนา

เอกสาร

85,386.00       85,386.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 85,386 บาท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 85,386 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ก.ย. 2565

281/2565

10 จ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับกิจกรรมค่ายส่งเสริม
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ก.ย. 2565

11 จ้างจัดท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมฝึก

ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

2,000.00                  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 2,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 2,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ก.ย. 2565

12 ซ้ือส่ือการสอน สารเคมี และอุปกรณ์ส าหรับการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์

43,356.00              43,356.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 43,356 บาท

บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 43,356 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ก.ย. 2565

282/2565

13 ซ้ือคอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ และเคร่ืองพิมพ์ เพ่ือ

มอบให้ฝ่าย/กลุ่ม/งาน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

86,710.00              86,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 86,710 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 86,710 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ก.ย. 2565

283/2565

14 ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ

มอบให้ฝ่าย/กลุ่ม/งาน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

39,979.00       39,979.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 39,979 บาท

หจก.ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 39,979 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ก.ย. 2565

284/2565

15 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นส่ือประกอบการเรียน

การสอน

64,600.00              64,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด

ราคา 64,600 บาท

บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด

ราคา 64,600 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ก.ย. 2565

285/2565

16 ซ้ืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นส่ือประกอบการเรียน

การสอน

14,523.00       14,523.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด

ราคา 14,523 บาท

บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ จ ากัด

ราคา 14,523 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ก.ย. 2565

286/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือไม้ดอกไม้ประดับและอุปกรณ์ส าหรับปรับปรุง

สวนหย่อมบริเวณหน้าส านักงาน

8,000.00                  8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ดพันธ์ุไม้ (โดยนายศิริ จันมูล)

ราคา 8,000 บาท

ร้านเบิร์ดพันธ์ุไม้ (โดยนายศิริ จันมูล)

ราคา 8,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ก.ย. 2565

287/2565

18 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถตู้โรงเรียน หมายเลข
ทะเบียน นข-๑๐๗๓ ตาก

7,068.96         7,068.96         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 7,068.96 บาท

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 7,068.96 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ก.ย. 2565

288/2565

19 ซ้ือส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ ส าหรับประกอบการเรียน

การสอนสอนในห้องเรียนพิเศษ

17,200.00       17,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 17,200 บาท

บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 17,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ก.ย. 2565

289/2565

20 ซ้ือส่ือการสอนและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ส าหรับ

ประกอบการเรียนการสอนสอนในห้องเรียนพิเศษ

129,476.00      129,476.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 129,476 บาท

บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 129,476 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ก.ย. 2565

290/2565

21 ซ้ือตู้ปลอดเช้ือส าหรับการเรียนการสอนและทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์

17,400.00       17,400.00       เฉพาะเจาะจง สุนันทาฟาร์ม (โดย นายอนุชิต )

ราคา 17,400 บาท

สุนันทาฟาร์ม (โดย นายอนุชิต )

ราคา 17,400 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ก.ย. 2565

291/2565

22 ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนางานศูนย์ HCEC

14,808.00              14,808.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 14,808 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 14,808 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ก.ย. 2565

292/2565

23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือพัฒนางานศูนย์ HCEC 12,132.00              12,132.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

ราคา 12,132 บาท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

ราคา 12,132 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ก.ย. 2565

293/2565

24 ซ้ือลูกบาศก์ Blocks Soma Cube ส าหรับเป็นส่ือ

ประกอบการเรียนการสอน

4,840.00                  4,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภัทร์ สายบุญเรือง

ราคา 4,840 บาท

นายสุภัทร์ สายบุญเรือง

ราคา 4,840 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ก.ย. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจ าทาง ๘ คัน 43,200.00              43,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 43,200 บาท

นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 43,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ก.ย. 2565

294/2565

26 ซ้ือของท่ีระลึก 2,000.00         2,000.00         ว.119 ร้านถ่ัวทอดป้าต่ิน

ราคา 2,000 บาท

ร้านถ่ัวทอดป้าต่ิน

ราคา 2,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 ก.ย. 2565

27 ซ้ืออุปกรณ์ส านักงานส าหรับเป็นอุปกรณ์อ านวยการ

ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

5,069.20                  5,069.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

ราคา 5,069.20 บาท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

ราคา 5,069.20 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 ก.ย. 2565

296/2565


