
1 ซ้ือกล้องติดรถยนต์ 6,700.00         6,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม็ค มายด์ คาร์เซอร์วิส

ราคา 6,700 บาท

ร้านแม็ค มายด์ คาร์เซอร์วิส

ราคา 6,700 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 พ.ย. 2565

17/2566

2 จ้างเหมาบริการปรับซ่อมบ ารุงรถตู้โรงเรียน 8,050.00                  8,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม็ค มายด์ คาร์เซอร์วิส

ราคา 8,050 บาท

ร้านแม็ค มายด์ คาร์เซอร์วิส

ราคา 8,050 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 พ.ย. 2565

18/2566

3 จ้างเหมาบริการซัก-รีดชุดเคร่ืองนอน ประจ าห้อง

พยาบาลโรงเรียน
2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอิงเอย ซักอบรีด

ราคา 2,500 บาท

ร้าน เอิงเอย ซักอบรีด

ราคา 2,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 พ.ย. 2565

4 จ้างจัดท ากุญแจส ารองส าหรับยานพาหนะโรงเรียน 810.00           810.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจช่างเอ็กซ์

ราคา 810 บาท

ร้านกุญแจช่างเอ็กซ์

ราคา 810 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 พ.ย. 2565

5 ซ้ือผ้าส าหรับกิจกรรมละครประวัติศาสตร์และนิทาน

คุณธรรม

2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนทร์ใจดี

ราคา 2,800 บาท

ร้านราเชนทร์ใจดี

ราคา 2,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 พ.ย. 2565

6 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารไม่ประจ าทาง 3 คัน 156,000.00      156,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

ราคา 156,000 บาท

นายชัยวัฒน์ ธนจิตรวิไลย

ราคา 156,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 พ.ย. 2565

19/2566

7 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และเคร่ือง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

213,480.00      213,480.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 213,480 บาท

หจก.ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 213,480 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 พ.ย. 2565

20/2566

8 ซ้ือไม้อัด เหล็ก และอุปกรณ์ 9,950.00         9,950.00         เฉพาะเจาะจง เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 9,950 บาท

เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 9,950 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 พ.ย. 2565

21/2566

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 จ้างเหมาบริการปรับซ่อมบ ารุงรถตู้โรงเรียน 

นข 6305 พิษณุโลก

8,205.83                  8,205.83 เฉพาะเจาะจง บ. วีเอชดี ออโต้เซลส์ จ ากัด

ราคา 8,205.83 บาท

บ. วีเอชดี ออโต้เซลส์ จ ากัด

ราคา 8,205.83 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 พ.ย. 2565

22/2566

10 ซ้ือเหล็กและไม้อัดส าหรับจัดท าบันไดเหล็ก 5,290.00                  5,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 5,290 บาท

บริษัท มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 5,290 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 พ.ย. 2565

23/2566

11 จ้างจ้างจัดท าสติกเกอร์ติดกระจกและตรายาง 2,700.00                  2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่สอดโฆษณา

ราคา 2,700 บาท

ร้าน แม่สอดโฆษณา

ราคา 2,700 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 พ.ย. 2565

12 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือนตุลาคม 2565 19,634.00       19,634.00       เฉพาะเจาะจง หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 19,634 บาท

หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 19,634 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 พ.ย. 2565

13 จ้างปรับซ่อมนาฬิกาบอกเวลาเรียน 2,850.00         2,850.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เด่นการไฟฟ้า

ราคา 2,850 บาท

ร้าน เด่นการไฟฟ้า

ราคา 2,850 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 พ.ย. 2565

14 จ้างจัดท าโครงกระทงเหล็กขนาดใหญ่ ส าหรับ

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

1,600.00         1,600.00         เฉพาะเจาะจง นายนพพร วงษ์ค า

ราคา 1,600 บาท

นายนพพร วงษ์ค า

ราคา 1,600 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 พ.ย. 2565

15 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับนาฬิกาบอกเวลาเรียน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรยนต์

ราคา 500 บาท

ร้านมิตรยนต์

ราคา 500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 พ.ย. 2565

16 จ้างออกแบบและจัดท าป้ายไวนิลค่ายวิทยาศาสตร์ 1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 พ.ย. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 15 ช่อง 15,000.00              15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แม่เมยเฟอร์นิเจอร์

ราคา 15,000 บาท

หจก. แม่เมยเฟอร์นิเจอร์

ราคา 15,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 พ.ย. 2565

24/2566

18 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารไม่ประจ าทาง 

จ านวน 4 คัน

220,000.00      220,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ แดงสากล

ราคา 220,000 บาท

นายธีรยุทธ แดงสากล

ราคา 220,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 พ.ย. 2565

25/2566

19 ซ้ือไม้อัดเคลือบขาว 13,130.00              13,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 13,130 บาท

บริษัท มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 13,130 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 พ.ย. 2565

26/2566

20 ซ้ือแบบพิมพ์เอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.)

14,987.00       14,987.00       เฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค.

ราคา 14,987 บาท

องค์การค้า สกสค.

ราคา 14,987 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 พ.ย. 2565

27/2566

21 ซ้ือเหล็ก ไม้อัด และอุปกรณ์ 6,115.00         6,115.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 6,115 บาท

ร้าน เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 6,115 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 พ.ย. 2565

28/2566

22 ซ้ือกล่องพลาสติกเก็บของ และดาบโชว์พร้อมฝัก 3,545.00         3,545.00         เฉพาะเจาะจง บ. สยามแม็คโคร จ ากัด และร้านศิริ

ขวัญการค้า  ราคา 3,545 บาท

บ. สยามแม็คโคร จ ากัด และร้านศิริ

ขวัญการค้า  ราคา 3,545 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 พ.ย. 2565

23 ซ้ือผ้าดิบสีแดง 2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนทร์ใจดี

ราคา 2,800 บาท

ร้านราเชนทร์ใจดี

ราคา 2,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 พ.ย. 2565

24 จ้างออกแบบและจัดท าป้ายไวนิลการสอบธรรม

สนามหลวง

1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 พ.ย. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับกิจกรรมการสอบธรรม

สนามหลวง

2,586.00         2,586.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 2,586 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 2,586 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 พ.ย. 2565

26 ซ้ือพานโตกและผ้ารอง 1,617.50         1,617.50         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย์ และบ.พีค และ พรีม จ ากัด

ราคา 1,617.50 บาท

ร้านสุรีย์ และบ.พีค และ พรีม จ ากัด

ราคา 1,617.50 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 พ.ย. 2565

27 ซ้ือชุดตรวจ ATK 57,000.00       57,000.00       เฉพาะเจาะจง ป โอสถ

ราคา 57,000 บาท

ป โอสถ

ราคา 57,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

29/2566

28 ซ้ือวัสดุส าหรับการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 3,310.00         3,310.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์ จินะการณ์, นางสาว

อัญวรัตม์ ธิราราช, บริษัท ธนาอนันต์ 

จ ากัด และร้าน พี.เอ็น.เบเกอรี@โฮม

ราคา 3,310 บาท

นางสาวสุรีรัตน์ จินะการณ์, นางสาว

อัญวรัตม์ ธิราราช, บริษัท ธนาอนันต์ 

จ ากัด และร้าน พี.เอ็น.เบเกอรี@โฮม

ราคา 3,310 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

29 จ้างจัดท าบอร์ดโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมขาต้ัง 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเวิร์คปร้ินท์

ราคา 3,000 บาท

ร้านเวิร์คปร้ินท์

ราคา 3,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

30 จ้างประกอบช้ินงานส่ิงประดิษฐ์โครงงานวิทยาศาสตร์ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย ปู่มณี และนายจันต๊ิบ 

ชนะพิม  ราคา 4,000 บาท

นายเอกชัย ปู่มณี และนายจันต๊ิบ 

ชนะพิม  ราคา 4,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

31 จ้างประกอบช้ินงานส่ิงประดิษฐ์โครงงานวิทยาศาสตร์ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ น้อยจันทร์ และนายรวิพล

 ผาแสนเถิน  ราคา 4,000 บาท

นายนพรัตน์ น้อยจันทร์ และนายรวิพล

 ผาแสนเถิน  ราคา 4,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

32 จ้างจัดท าสะพานไม้สนามหุ่นยนต์ 2,200.00         2,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสลักจิตร จุมปา

ราคา 2,200 บาท

นางสลักจิตร จุมปา

ราคา 2,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

33 ซ้ือสีน้ าพลาสติก ถังขยะ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 26,525.00       26,525.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 26,525 บาท

บริษัท มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 26,525 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

30/2566

34 วัสดุส าหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
(ห้องเรียน SMAT)

3,687.00         3,687.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรวินันท์ คงสินสุขอดุลย์, ร้าน

สุรีย์, ร้านเพชรตะวัน, นางปวีณา ภู่

พุกก์, นายอดิศร คงเอม, บ.ธนาอนันต์

 จ ากัด และร้าน เจริญภัณฑ์การศึกษา

ราคา 3,687 บาท

นางสาวรวินันท์ คงสินสุขอดุลย์, ร้าน

สุรีย์, ร้านเพชรตะวัน, นางปวีณา ภู่

พุกก์, นายอดิศร คงเอม, บ.ธนาอนันต์

 จ ากัด และร้าน เจริญภัณฑ์การศึกษา

ราคา 3,687 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

35 ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5,635.00         5,635.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 5,635 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 5,635 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

34/2566

36 จ้างจัดท าป้ายแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ และขาต้ัง
เหล็ก

10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง ออโต้ดีไซน์

ราคา 10,000 บาท

ออโต้ดีไซน์

ราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

35/2566

37 จ้างท าสนามหุ่นยนต์ ส าหรับเป็นสนามการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

13,000.00       13,000.00       เฉพาะเจาะจง แม่สอดโฆษณา

ราคา 13,000 บาท

นายสมเพชร ป่ินค า

ราคา 13,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 พ.ย. 2565

43/2566

38 ซ้ือกระดาษส าหรับกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียน

พู่กันจีน-ญ่ีปุ่น

1,099.00         1,099.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 1,099 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 1,099 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

39 ซ้ือกระดาษและโฟมเทป 3,308.00         3,308.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 3,308 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 3,308 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565

40 ซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์น้ าพริกสมุนไพรกุ้งไข่

เค็ม

4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพิศ ต๊ะวงศ์

ราคา 4,800 บาท

นางสาวสมพิศ ต๊ะวงศ์

ราคา 4,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565

41 ซ้ือวัสดุส าหรับการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 2,260.00         2,260.00         เฉพาะเจาะจง นายพิษณุ นันทราย

ราคา 2,260 บาท

นายพิษณุ นันทราย

ราคา 2,260 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565

42 ซ้ือดอกไม้ใบไม้ประดิษฐ์ และโอเอซิสส าหรับละคร

ประวัติศาสตร์และนิทานคุณธรรม

1,515.00         1,515.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปลุ๊กคุงออกาไนเซอร์

ราคา 1,515 บาท

ร้าน ปลุ๊กคุงออกาไนเซอร์

ราคา 1,515 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565

43 จ้างจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมปฏิบัติการวิชาการฝึกงาน 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565

44 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร จ านวน 1 คัน 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพยนต์ อินต๊ะยา

ราคา 9,000 บาท

นายพยนต์ อินต๊ะยา

ราคา 9,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565

31/2566

45 ซ้ือส่ือการสอน STEM ชุดสว่างไสวด้วยสายน้ า 
มัธยมศึกษาตอนต้น

56,320.00       56,320.00       เฉพาะเจาะจง บ.เรียนดี จ ากัด

ราคา 56,320 บาท

บ.เรียนดี จ ากัด

ราคา 56,320 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 พ.ย. 2565

32/2566

46 ซ้ือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 57,780.00       57,780.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 57,780 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 57,780 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 พ.ย. 2565

33/2566



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

47 จ้างท าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้าย X-Stand โครงงาน 
และไวนิลพร้อมโครง (ฉากละคร)

6,800.00         6,800.00         เฉพาะเจาะจง ออโต้ดีไซน์

ราคา 6,800 บาท

ออโต้ดีไซน์

ราคา 6,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565

36/2566

48 จ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์โครงงานคณิตศาสตร์ 4,700.00         4,700.00         เฉพาะเจาะจง แม่สอดโฆษณา

ราคา 4,700 บาท

แม่สอดโฆษณา

ราคา 4,700 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565

49 จ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
Science Show

370.00           370.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พะวอทรัพย์เจริญ

ราคา 370 บาท

หจก. พะวอทรัพย์เจริญ

ราคา 370 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 พ.ย. 2565

50 ซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนท่ีล้อลาก 15 น้ิว 47,400.00       47,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชาญอีเลคโทรนิคส์

ราคา 47,400 บาท

ร้านชาญอีเลคโทรนิคส์

ราคา 47,400 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 พ.ย. 2565

37/2566

51 ซ้ือส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 15,625.00       15,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 15,625 บาท

บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 15,625 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 พ.ย. 2565

38/2566

52 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 19,600.00       19,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 19,600 บาท

บริษัท ทีชเทค จ ากัด

ราคา 19,600 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 พ.ย. 2565

39/2566

53 จ้างเหมาพนักงานขับรถตู้โรงเรียน 800.00           800.00           เฉพาะเจาะจง นายจวน สีแก้ววงษ์

ราคา 800 บาท

นายจวน สีแก้ววงษ์

ราคา 800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 พ.ย. 2565

54 ซ้ือกระดาษและปากกาเคมี 2,043.00         2,043.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 2,043 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 2,043 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 พ.ย. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

55 ซ้ือผ้าต่วนและอุปกรณ์ 10,772.00       10,772.00       เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนทร์ใจดี

ราคา 10,772 บาท

ร้านราเชนทร์ใจดี

ราคา 10,772 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

22 พ.ย. 2565

40/2566

56 ซ้ือผ้าต่วนและอุปกรณ์ 4,750.00         4,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย์ และหจก.พ่ีน้องเฟอร์นิเจอร์ฯ

ราคา 10,772 บาท

ร้านสุรีย์ และหจก.พ่ีน้องเฟอร์นิเจอร์ฯ

ราคา 10,772 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

22 พ.ย. 2565

57 จ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ดและป้ายไวนิลส าหรับพิธี
ถวายราชสดุดีเน่ืองในวันพระมหาธีรราชเจ้า

3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 3,500 บาท

ร้าน เน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 3,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

22 พ.ย. 2565

58 จ้างจัดท าสติกเกอร์โฟมบอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์
และหมวดหมู่หนังสือ

1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 1,000 บาท

ร้าน เน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

22 พ.ย. 2565

59 ซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง และโอเอซิส 7,420.00         7,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเจริญการค้า จ ากัด

ราคา 7,420 บาท

บริษัท เฮงเจริญการค้า จ ากัด

ราคา 7,420 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

23 พ.ย. 2565

41/2566

60 ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี 4,649.00         4,649.00         เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก., ร้าน 

เจริญภัณฑ์ พานิช และร้านเต็มใจ 

กรอบรูป  ราคา 4,649 บาท

บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก., ร้าน 

เจริญภัณฑ์ พานิช และร้านเต็มใจ 

กรอบรูป  ราคา 4,649 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

23 พ.ย. 2565

61 ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี 3,477.00         3,477.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 3,477 บาท

บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 3,477 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

23 พ.ย. 2565

62 ซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี 1,873.00         1,873.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุ ภัณฑ์

ราคา 1,873 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุ ภัณฑ์

ราคา 1,873 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

23 พ.ย. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

63 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและซ่อมบ ารุงรถยนต์ตู้
โรงเรียน หมายเลขทะเบียน นข-2460 ตาก

2,540.72         2,540.72         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 2,540.72 บาท

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 2,540.72 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 พ.ย. 2565

64 ซ้ือของท่ีระลึก (SMAT) 1,000.00         1,000.00         ว.119 ร้านเจ๊เตียงผลไม้

ราคา 1,000 บาท

ร้านเจ๊เตียงผลไม้

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 พ.ย. 2565

65 จ้างจัดท าป้ายไวนิล ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ี 
ฝ่าย/กลุ่ม/งาน ขออนุมัติ

5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง ออโต้ ดีไซน์

ราคา 5,000 บาท

ออโต้ ดีไซน์

ราคา 5,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 พ.ย. 2565

44/2566

66 ซ้ือพวงมาลา 1,500.00         1,500.00         ว.119 ร้านดอกไม้ครูแดง

ราคา 1,500 บาท

ร้านดอกไม้ครูแดง

ราคา 1,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 พ.ย. 2565

67 จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับจ้าง 30 คัน 
ระดับช้ัน ม.1
(นายสมเพชร ป่ินค า)

36,000.00       36,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมเพชร ป่ินค า

ราคา 36,000 บาท

นายสมเพชร ป่ินค า

ราคา 36,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 พ.ย. 2565

42/2566

68 ซ้ือของท่ีระลึก (ระดับช้ัน ม.5) 1,500.00         1,500.00         ว.119 ร้านภาพประดับพลอย

ราคา 1,500 บาท

ร้านภาพประดับพลอย

ราคา 1,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 พ.ย. 2565

69 ซ้ือชุดสังฆทาน 4,300.00         4,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 4,300 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 4,300 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 พ.ย. 2565

70 ซ้ือแฟ้ม ปากกา ยางลบ และกระดาษปกมุกหอม 
ส าหรับกิจกรรมประกวดโครงงาน

7,296.00         7,296.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 7,296 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 7,296 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 พ.ย. 2565

45/2566

71 จ้างเหมาบริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและซ่อมบ ารุง
รถกระบะโรงเรียน กข ๙๙๔๐ ตาก

11,146.47       11,146.47       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันแม่สอด จ ากัด

ราคา 11,146.47 บาท

บริษัท สยามนิสสันแม่สอด จ ากัด

ราคา 11,146.47 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 พ.ย. 2565

46/2566



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

72 จ้างจัดท าบายศรีใบตองสดพร้อมโตกไม้รองบายศรี
และถาดใบตองสด

4,950.00         4,950.00         เฉพาะเจาะจง นางบัวเลียว วงษ์ค า

ราคา 4,950 บาท

นางบัวเลียว วงษ์ค า

ราคา 4,950 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 พ.ย. 2565

73 จ้างเหมาจัดท าภัตตาหารถวายพระ 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา พงศ์โอภาส

ราคา 3,500 บาท

นางสาวรุ่งนภา พงศ์โอภาส

ราคา 3,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

29 พ.ย. 2565

74 ซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์เดือน พฤศจิกายน 2565 5,000.00         5,000.00         ว.119 ร้านสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

ราคา 5,000 บาท

ร้านสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

ราคา 5,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

30 พ.ย. 2565


