
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน 9,080.00         9,080.00         เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 9,080.00 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 9,080.00 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ธ.ค. 2564

2 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลพร้อมโครงเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 

และแหล่งเรียนรู้

14,000.00       14,000.00       เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 14,000 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 14,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ธ.ค. 2564

55/2565

3 จ้ำงจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนด้ำน

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนสรรพวิทยำคม

37,900.00       37,900.00       เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 37,900 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 37,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ธ.ค. 2564

45/2565

4 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นข-๒๔๖๐ ตำก

20,030.00       20,030.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส

รำคำ 20,030 บำท

ร้ำนแม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส

รำคำ 20,030 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ธ.ค. 2564

46/2565

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับใช้ประจ้ำงำนอนำมัยโรงเรียน 2,532.00         2,532.00         เฉพำะเจำะจง สุกฤษฟำมำซี, สุรีย์ และบ.2008 พ่ีน้อง

เทรดด้ิง จก. รำคำ 2,532 บำท

สุกฤษฟำมำซี, สุรีย์ และบ.2008 พ่ีน้อง

เทรดด้ิง จก. รำคำ 2,532 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ธ.ค. 2564

6 จ้ำงจัดท้ำเข็มกลัดติดเส้ือส้ำหรับคณะกรรมกำรนักเรียน 7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนตวงทอง

รำคำ 7,000 บำท

ร้ำนตวงทอง

รำคำ 7,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ธ.ค. 2564

48/2565

7 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นข-๑๐๗๓ ตำก

11,943.88       11,943.88       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 11,943.88

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 11,943.88

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ธ.ค. 2564

49/2565

8 ซ้ือเคร่ืองขยำยเสียง Powermixer 4,900.00         4,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ เอ็ม เค เนช่ัน

รำคำ 4,900 บำท

ร้ำน เจ เอ็ม เค เนช่ัน

รำคำ 4,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ธ.ค. 2564

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือโต๊ะ-เก้ำอ้ีประจ้ำห้องเรียนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 299,820.00            299,820.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 299,820 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 299,820 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ธ.ค. 2564

50/2565

10 ซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญำณเพ่ือเช่ือมต่อสัญญำณภำพ

และเสียงไปยังทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์

8,160.00                  8,160.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมเซเว่น จ้ำกัด(มหำชน)

รำคำ 8,160 บำท

บริษัท คอมเซเว่น จ้ำกัด(มหำชน)

รำคำ 8,160 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ธ.ค. 2564

51/2565

11 ซ้ือโต๊ะท้ำงำน แบบโล่ง ขนำด 74x60x120 cm. 

สี BECH

2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 2,000 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ธ.ค. 2564

12 จ้ำงเปล่ียนฟองน้้ำและบุหนังอุปกรณ์ออกก้ำลังกำย 4,900.00         4,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส้ำเนียงกำรช่ำง

รำคำ 4,900 บำท

ร้ำน ส้ำเนียงกำรช่ำง

รำคำ 4,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ธ.ค. 2564

13 ซ้ือแฟ้มกล่ำวรำยงำนปกหนัง A4 ไม่ครุฑ และ

กระดำษปกมุกหอม A4 180g.

795.00                      795.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 795 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 795 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 ธ.ค. 2564

14 ซ้ือปูนซีเมนต์ผสมเสร็จส้ำหรับงำนปรับปรุงร่องระบำย

น้้ำบริเวณหลังอำคำร 1

4,650.00         4,650.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลเด็นซิต้ีคอนกรีต จ้ำกัด 

รำคำ 4,650 บำท

บริษัท โกลเด็นซิต้ีคอนกรีต จ้ำกัด 

รำคำ 4,650 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 ธ.ค. 2564

15 จัดซ้ือหมึกพิมพ์และกระดำษไขส้ำหรับเคร่ืองถ่ำย

ส้ำเนำเอกสำร

161,120.00      161,120.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 161,120 บำท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 161,120 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ธ.ค. 2564

53/2565

16 ซ้ือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส้ำนักงำน 41,728.00              41,728.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 41,728 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 41,728 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ธ.ค. 2564

54/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 จ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงร่องระบำยน้้ำและปรับปรุง

ทำสีผนังหลังอำคำร ๑ พร้อมขนย้ำยเศษวัสดุ

27,900.00       27,900.00       เฉพำะเจำะจง นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 27,900 บำท

นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 27,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ธ.ค. 2564

56/2565

18 จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมฝ้ำเพดำน และปรับปรุงทำสี 41,680.00       41,680.00       เฉพำะเจำะจง นำยนพพร วงษ์ค้ำ

รำคำ 41,680 บำท

นำยนพพร วงษ์ค้ำ

รำคำ 41,680 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ธ.ค. 2564

57/2565

19 ซ้ือผ้ำต่วนส้ำหรับจัดตกแต่งสถำนท่ี 18,680.00       18,680.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 18,680 บำท

ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 18,680 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ธ.ค. 2564

59/2565

20 ซ้ือวัสดุส้ำหรับตกแต่งสถำนท่ี 2,767.00                  2,767.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 2,767 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 2,767 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ธ.ค. 2564

21 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบส้ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในรูปแบบออนไลน์

458,536.00      458,536.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 458,536 บำท

หจก.ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 458,536 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ธ.ค. 2564

55/2565

22 ซ้ือตัวส้ำรองไฟและรำงปล๊ักไฟ 2,319.00         2,319.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ้ำกัด

รำคำ 2,319 บำท

บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ้ำกัด

รำคำ 2,319 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 ธ.ค. 2564

23 ซ้ือหนังสือเสริมควำมรู้ให้แก่นักเรียนประจ้ำห้องสมุด

โรงเรียน

100,000.00      100,000.00      เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬำลงกรณ์ฯ 

รำคำ 100,000 บำท

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

รำคำ 100,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 ธ.ค. 2564

60/2565

24 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 55,270.00              55,270.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ้ำกัด

รำคำ 55,270 บำท

บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ้ำกัด

รำคำ 55,270 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 ธ.ค. 2564

61/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกิจกรรม Merry Christmas Happy 

New Year ๒๐๒๒ และแข่งขันทักษะวิชำกำร

26,850.00              26,850.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 26,850 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 26,850 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 ธ.ค. 2564

63/2565

26 ซ้ือตู้ โต๊ะ และเก้ำอ้ีประจ้ำส้ำนักงำน 85,320.00       85,320.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 85,320 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 85,320 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 ธ.ค. 2564

62/2565

27 ซ้ือสำยสัญญำณอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 26,520.00       26,520.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 26,520 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 26,520 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 ธ.ค. 2564

64/2565

28 ซ้ือวัสดุส้ำหรับงำนปรับปรุงต่อเติมห้องส้ำนักงำน 28,028.00       28,028.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 28,028 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 28,028 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 ธ.ค. 2564

70/2565

29 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรกำร

ประชุม

3,200.00         3,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปอเอกสำร

รำคำ 3,200 บำท

ร้ำน ปอเอกสำร

รำคำ 3,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 ธ.ค. 2564

30 งำนก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน ๓๑๖ ล.

(อำคำรเรียน ๕) ปูพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบห้องเรียน 

500,000.00      500,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยนพพร วงษ์ค้ำ

รำคำ 500,000 บำท

นำยนพพร วงษ์ค้ำ

รำคำ 500,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ธ.ค. 2564

2/2565

31 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลและสติกเกอร์พร้อมติดต้ัง  

ศูนย์ HCEC

40,000.00       40,000.00       เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 40,000 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 40,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 ธ.ค. 2564

65/2565

32 จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมบุผนัง ก้ันห้อง ฝ้ำเพดำน 

บำนประตูอลูมิเนียม

167,290.00      167,290.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 167,290 บำท

ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 167,290 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 ธ.ค. 2564

66/2565


