
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน 18,992.23       18,992.23       เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 18,992.23 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 18,992.23 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 พ.ย. 2564

2 ซ้ือไมโครโฟนไวเลส ไร้สำย แบบหนีบ 

(กลุ่มสำระฯสุขศึกษำ)

5,900.00                  5,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ชำญอิเลคโทรนิคส์

รำคำ 5,900 บำท

ร้ำน ชำญอิเลคโทรนิคส์

รำคำ 5,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 พ.ย. 2564

25/2565

3 จ้างเหมาบริการซัก-รีดชุดเคร่ืองนอน ประจ าห้อง
พยาบาลโรงเรียน

2,235.00         2,235.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอิงเอย ซักอบรีด

รำคำ 2,235 บำท

ร้ำน เอิงเอย ซักอบรีด

รำคำ 2,235 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 พ.ย. 2564

4 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกำรซ่อมและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันกำร

แพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ 2019

3,000.00         3,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วำย.ฯและบ.ห้ำแยก 

กรุ๊ป ฯ จก. รำคำ 3,000 บำท

บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วำย.ฯและบ.ห้ำแยก 

กรุ๊ป ฯ จก. รำคำ 3,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 พ.ย. 2564

5 ซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพ่ือใช้ประจ้ำส้ำนักอ้ำนวยกำร 24,900.00       24,900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมเซเว่น จ้ำกัด(มหำชน)

รำคำ 24,900 บำท

บริษัท คอมเซเว่น จ้ำกัด(มหำชน)

รำคำ 24,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 พ.ย. 2564

27/2565

6 วัสดุส้ำหรับงำนปรับปรุงต่อเติมห้องส้ำนักงำน 98,338.00       98,338.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 98,338 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 98,338 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 พ.ย. 2564

31/2564

7 จ้างจัดท าวารสารโรงเรียน ฉบับปีการศึกษา ๒๕๖๓ 204,000.00      204,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 204,000 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 204,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 พ.ย. 2564

24/2565

8 ซ้ือกระดำษ A4 ส้ำหรับงำนเอกสำรกำรพิมพ์ 97,000.00              97,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 97,000 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 97,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 พ.ย. 2564

26/2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะโรงเรียน 
รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข-๑๐๗๓ ตาก

11,264.96       11,264.96       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 11,264.96 บำท

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 11,264.96 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 พ.ย. 2564

28/2565

10 จัดซ้ือไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 10,000.00              10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เบิร์ดพันธ์ุไม้ 

รำคำ 10,000 บำท

ร้ำน เบิร์ดพันธ์ุไม้ 

รำคำ 10,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 พ.ย. 2564

29/2565

11 ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะเก้ำอ้ีส้ำนักงำนประจ้ำห้องศูนย์พัฒนำ

ศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ HCEC

71,900.00       71,900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 71,900 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 71,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 พ.ย. 2564

32/2565

12 จ้างจัดท าป้ายไวนิล, ป้ายไวนิลพร้อมขาต้ัง, สติกเกอร์
ฟิวเจอร์บอร์ด, สติกเกอร์ติดเส้ือ

8,480.00         8,480.00         เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 8,480 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 8,480 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 พ.ย. 2564

30/2565

13 ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะเก้ำอ้ีประจ้ำห้องปฏิบัติกำรทำง

คณิตศำสตร์

123,230.00      123,230.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 123,230 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 123,230 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 พ.ย. 2564

34/2565

14 ซ้ือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส้ำนักงำน 93,929.00              93,929.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 93,929 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 93,929 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 พ.ย. 2564

33/2565

15 เช่ำเต็นท์และเก้ำอ้ี บริกำรนักเรียนและผู้ปกครองใน

กำรเข้ำรับกำรฉัดวัคซีนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙

 (COVID-๑๙)

11,200.00       11,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวัสด์ิกำรค้ำ

รำคำ 11,200 บำท

ร้ำนสวัสด์ิกำรค้ำ

รำคำ 11,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 พ.ย. 64

52/2565

16 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหำเช้ือ COVID-๑๙ หน้ำกำก

อนำมัย และชุดป้องกัน PPE

40,400.00              40,400.00 เฉพำะเจำะจง ป โอสถ

รำคำ 40,400 บำท

ป โอสถ

รำคำ 40,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 พ.ย. 2564

35/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือวัสดุส้ำหรับงำนปรับปรุงต่อเติมห้องส้ำนักงำน

บริหำรท่ัวไป ส้ำนักงำนบุคคล และห้องศูนย์ HCEC

66,929.00              66,929.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 66,929 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 66,929 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 พ.ย. 2564

47/2565

18 จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสาร 3,319.14         3,319.14         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 3,319.14 บำท

ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 3,319.14 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 พ.ย. 2564

19 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ห้อง ๔๑๕)

13,000.00       13,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 13,000 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 13,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 พ.ย. 2564

36/2565

20 จ้างจัดท าโครงกระทงเหล็กขนาดใหญ่ 1,600.00         1,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 1,600 บำท

นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 1,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 พ.ย. 2564

21 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศส้ำหรับติดต้ังและงำนเดินสำยส่ง

ไฟฟ้ำเคร่ืองปรับอำกำศ (ห้อง๒๓๔)

175,900.00      175,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 175,900 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 175,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 พ.ย. 2564

37/2565

22 ยำงรถยนต์และดิสเบรคหลัง รถตู้โรงเรียนหมำยเลข

ทะเบียน นข-๖๓๐๕ พิษณุโลก

21,250.00              21,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส

รำคำ 21,250 บำท

ร้ำนแม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส

รำคำ 21,250 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 พ.ย. 2564

38/2565

23 ซ้ือเต็นท์สนำมอเนกประสงค์ 52,000.00       52,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน มีชัยกำรเต็นท์

รำคำ 52,000 บำท

ร้ำน มีชัยกำรเต็นท์

รำคำ 52,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 พ.ย. 2564

39/2565

24 ซ้ือชุดชามเบญจรงค์ 9,951.00         9,951.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สำยรุ้ง ดีไซน์

รำคำ 9,951 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สำยรุ้ง ดีไซน์

รำคำ 9,951 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 พ.ย. 2564

40/2564



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือชุดจาน-ชาม แบบชุด 6,540.00         6,540.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท 2008 พ่ีน้องเทรดด้ิง จ้ำกัด

รำคำ 6,540 บำท

บริษัท 2008 พ่ีน้องเทรดด้ิง จ้ำกัด

รำคำ 6,540 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 พ.ย. 2564
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26 จ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติและมาตรการการใช้อาคาร
สถานท่ี

2,670.00         2,670.00         เฉพำะเจำะจง ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,670 บำท

ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,670 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 พ.ย. 564

27 ซ้ือแม่กุญแจส้ำหรับใช้ล็อคประตูอำคำรอเนกประสงค์ 255.00           255.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 255 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 255 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 พ.ย. 2564

28 จ้างจัดพิมพ์เกียรติบัตร 280.00           280.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 280 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 280 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 พ.ย. 2564

29 ซ้ือกรอบรูปส าหรับใส่เกียรติบัตร 1,104.00         1,104.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำโฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 1,104 บำท

บริษัท เมกำโฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 1,104 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 พ.ย. 2564

30 ซ้ือไม้ประดับส าหรับปรับปรุงสถานท่ี 3,360.00         3,360.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.พี.กำร์เด้น

รำคำ 3,360 บำท

ร้ำน เอส.พี.กำร์เด้น

รำคำ 3,360 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 พ.ย. 2564

31 จ้างจัดท าตรายาง 250.00           250.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินท์ซ็อป

รำคำ 250 บำท

ร้ำนปร้ินท์ซ็อป

รำคำ 250 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 พ.ย. 2564

32 จ้างจัดท าป้ายอะคริลิก และสต๊ิกเกอร์ไดคัท 300.00           300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 300 บำท

ร้ำน แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 พ.ย. 2564



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 จ้างจัดท าถุงผ้าพร้อมสกรีนลาย 29,389.69       29,389.69       เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเค แบ็ก จ้ำกัด

รำคำ 29,389.69 บำท

บริษัท โอเค แบ็ก จ้ำกัด

รำคำ 29,389.69 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 พ.ย. 2564
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34 ซ้ือถาดกลมสแตนเลส 15,705.00       15,705.00       เฉพำะเจำะจง นำงชลธิชำ คำมณีวงศ์

รำคำ 15,705 บำท

นำงชลธิชำ คำมณีวงศ์

รำคำ 15,705 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 พ.ย. 2564

43/2565


