
1 ซ้ือวัสดุส ำหรับจัดท ำหลังคำโรงเก็บของ 2,940.00         2,940.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พี เค เมทัลชีท จ ำกัด

รำคำ 2,940 บำท

บริษัท พี เค เมทัลชีท จ ำกัด

รำคำ 2,940 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ม.ค. 2565

2 ซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์ประจ าห้องสมุดโรงเรียน
ประจ าเดือน มกราคม 2565

2,433.00                  2,433.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

รำคำ 2,433 บำท

ร้ำนสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

รำคำ 2,433 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ม.ค. 2565

3 ซ้ือน้ ามันส าหรับยานพาหนะโรงเรียน 9,925.80                  9,925.80 เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 9,925.80 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 9,925.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ม.ค. 2565

4 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 19,950.00              19,950.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จก.(มหำชน)

รำคำ 19,950 บำท

บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จก.(มหำชน)

รำคำ 19,950 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ม.ค. 2565

67/2565

5 จ้ำงเหมำจัดท ำสติกเกอร์ส ำหรับติดกระจกเพ่ือพัฒนำ

ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์

12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 12,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 12,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ม.ค. 2565

68/2565

6 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหำเช้ือ COVID-๑๙ 18,000.00              18,000.00 เฉพำะเจำะจง ป โอสถ (โดยนำยณัฐพล พ่ึงอ่อน)

รำคำ 18,000 บำท

ป โอสถ (โดยนำยณัฐพล พ่ึงอ่อน)

รำคำ 18,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ม.ค. 2565

69/2565

7 ซ้ือวัสดุส ำหรับปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณอำคำร

พยำบำล

4,950.00         4,950.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน สวนทรี-กำร์เดน และร้ำน เอส.พี.

 กำร์เด้น รำคำ 4,950 บำท

ร้ำน สวนทรี-กำร์เดน และร้ำน เอส.พี.

 กำร์เด้น รำคำ 4,950 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ม.ค. 2565

8 ซ้ือตุ๊กตำดินเผำส ำหรับตกแต่งสวนเพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณอำคำรพยำบำล

4,880.00         4,880.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน โด่งพันธ์ุไม้

รำคำ 4,880 บำท

ร้ำน โด่งพันธ์ุไม้

รำคำ 4,880 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ม.ค. 2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุส ำหรับปรับปรุงห้องพยำบำลโรงเรียน 2,410.00                  2,410.00 เฉพำะเจำะจง MR.D.I.Y. (BANGKOK) Co.,Ltd. 

และบ.ห้ำแยกฯ จก. รำคำ 2,410 บำท

MR.D.I.Y. (BANGKOK) Co.,Ltd. 

และบ.ห้ำแยกฯ จก. รำคำ 2,410 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ม.ค. 2565

10 ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 1,693.00         1,693.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจริญภัณฑ์พำณิช

รำคำ 1,693 บำท

ร้ำน เจริญภัณฑ์พำณิช

รำคำ 1,693 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ม.ค. 2565

11 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหำเช้ือ COVID-๑๙ แบบตรวจ

น้ ำลำย

4,000.00         4,000.00         เฉพำะเจำะจง ป โอสถ (โดยนำยณัฐพล พ่ึงอ่อน)

รำคำ 4,000 บำท

ป โอสถ (โดยนำยณัฐพล พ่ึงอ่อน)

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ม.ค. 2565

12 ซ้ือวัสดุส ำหรับกิจกรรมนิทรรศกำรแสดงผลงำนคณะ

ครูและนักเรียน

1,652.00                  1,652.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 1,652 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 1,652 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ม.ค. 2565

13 จ้ำงจัดท ำป้ำย X-Stand ส ำหรับกำรจัดนิทรรศกำร

แสดงผลงำนครูและนักเรียน

4,000.00         4,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอเจ้นท์ ดีไซน์

รำคำ 4,000 บำท

ร้ำน เอเจ้นท์ ดีไซน์

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ม.ค. 2565

14 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลส ำหรับกิจกรรมนิทรรศกำร

แสดงผลงำนคณะครูและนักเรียน

600.00           600.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 600 บำท

ร้ำน แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ม.ค. 2565

15 จ้ำงตัดเย็บผ้ำคลุมโต๊ะส ำหรับจัดแสดงผลงำนนักเรียน 500.00           500.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัณย์จิรำ วรโชคชัยรัตน์

รำคำ 500 บำท

นำงสำวธัณย์จิรำ วรโชคชัยรัตน์

รำคำ 500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 ม.ค. 2565

16 ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเคร่ืองพิมพ์ 

เพ่ือมอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

98,250.00              98,250.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 98,250 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 98,250 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 ม.ค. 2565

71/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 

เพ่ือมอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

64,878.00              64,878.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 64,878 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 64,878 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 ม.ค. 2565

72/2565

18 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศและพัดลมติดผนังส ำหรับติดต้ัง

ตำมห้องส ำนักงำนตำมฝ่ำยงำนท่ีขออนุมัติ

113,000.00      113,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 113,000 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 113,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 ม.ค. 2565

73/2565

19 จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซม ย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศ

พร้อมติดต้ัง และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ตำมท่ีฝ่ำย/

กลุ่ม/งำน ได้ขออนุมัติ

119,843.00      119,843.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 119,943 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 119,943 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 ม.ค. 2565

74/2565

20 จ้ำงเหมำจัดตกแต่งสถำนท่ี ส ำหรับกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำม

เป็นเลิศ

20,000.00       20,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิวปรียำ บุญถนอม

รำคำ 20,000 บำท

นำงสำวศิวปรียำ บุญถนอม

รำคำ 20,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 ม.ค. 2565

76/2565

21 ซ้ือหมึกเติมและรำงปล๊ักไฟกิจกรรมพัฒนำและ

ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ Coding

2,918.00                  2,918.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ ำกัด

รำคำ 2,918 บำท

บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ ำกัด

รำคำ 2,918 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 ม.ค. 2565

22 จ้ำงเหมำจัดท ำสติกเกอร์ติดกระจก ป้ำยอักษรโลหะ 

ป้ำยไวนิล สติกเกอร์พลำสวูด สติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด 

และกรอบรูปส ำหรับฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติ

133,824.00      133,824.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 133,824 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 133,824 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 ม.ค. 2565

75/2565

23 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส ำหรับกิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมกำร

จัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ Coding

16,270.00       16,270.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ ำกัด

รำคำ 16,270 บำท

บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ ำกัด

รำคำ 16,270 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 ม.ค. 2565

77/2565

24 ซ้ือถ่ำนไมโครโฟนประจ ำงำนโสตทัศนศึกษำ 4,050.00                  4,050.00 เฉพำะเจำะจง เอ. เอส. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 4,050 บำท

เอ. เอส. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย

รำคำ 4,050 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 ม.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือกระดำษส ำหรับจัดพิมพ์เกียรติบัตร กิจกรรมอบรม

กำรผลิตส่ือและนวัตกรรมกำรศึกษำ

238.00                      238.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 238 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 238 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ม.ค. 2565

26 ซ้ือวัสดุส าหรับงานโสตทัศนศึกษา เพ่ือติดต้ังเคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์ เคร่ืองรับโทรทัศน์และซ่อมอุปกรณ์

13,380.00              13,380.00 เฉพำะเจำะจง เจ เอ็ม เค เนช่ัน

รำคำ 13,380 บำท

เจ เอ็ม เค เนช่ัน

รำคำ 13,380 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ม.ค 2565

79/2565

27 ซ้ือคอมพิวเตอร์ กล้อง และอุปกรณ์ 288,000.00            288,000.00 เฉพำะเจำะจง เอ็น.เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 288,000 บำท

เอ็น.เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 288,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 ม.ค. 2565

78/2565

28 ซ้ือผ้ำส ำหรับประดับตกแต่งสถำนท่ีในพิธีปฏิญำณตน

และสวนสนำมวันคล้ำยวันสถำนปนำยุวกำชำดไทย

2,600.00         2,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 2,600 บำท

ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 2,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 2565

29 ซ้ือกระดำษส ำหรับจัดพิมพ์เกียรติบัตรส ำหรับกำร

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์

590.00                      590.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 590 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 590 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 2565

30 จ้ำงจัดท ำโครงฉำก (Backdrop) ประชำสัมพันธ์

ห้องเรียน

38,306.00       38,306.00       เฉพำะเจำะจง บ. 13 กันยำ ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จก.

รำคำ 38,306 บำท

บ. 13 กันยำ ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จก.

รำคำ 38,306 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 2565

80/2565

31 ซ้ือวัสดุส ำหรับกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 6,140.00         6,140.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวปำนิกำ ฤทธ์ิรุ่ง

รำคำ 6,140 บำท

นำงสำวปำนิกำ ฤทธ์ิรุ่ง

รำคำ 6,140 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 2565

82/2565

32 ซ้ือไมโครโฟนส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี

สำกล

8,000.00                  8,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 8,000 บำท

ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 8,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 2565

83/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ร่วมกับเคร่ืองดนตรีและซ่อมบ ารุง
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนดนตรีสากล

16,340.00              16,340.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 16,340 บำท

ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 16,340 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 2565

84/2565

34 ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ส าหรับใช้ประจ างาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

27,990.00              27,990.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเดอะซิสเต็มเอ็น.เจ.จ ำกัด

รำคำ 27,990 บำท

บริษัทเดอะซิสเต็มเอ็น.เจ.จ ำกัด

รำคำ 27,990 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 2565

85/2565

35 ซ้ือโทรทัศน์สี สมำร์ททีวี ๕๕น้ิว ส ำหรับจัดกำรเรียน

กำรสอนประจ ำห้อง ๕๒๖

14,980.00       14,980.00       เฉพำะเจำะจง หจก. บุญโรจน์ อิเลคทริค ซัพพลำย

รำคำ 14,980 บำท

หจก. บุญโรจน์ อิเลคทริค ซัพพลำย

รำคำ 14,980 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 2565

88/2565

36 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์รัชกำลท่ี 10 

พร้อมโครงไม้

1,500.00         1,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,500 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 ม.ค. 2565

37 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นข-๖๓๐๕ พิษณุโลก

15,940.86       15,940.86       เฉพำะเจำะจง บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ จ ำกัด

รำคำ 15,940.86 บำท

บริษัท วีเอชดี ออโต้เซลส์ จ ำกัด

รำคำ 15,940.86 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 ม.ค. 2565

93/2565

38 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลเพ่ือประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร

นักเรียนใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

9,800.00         9,800.00         เฉพำะเจำะจง แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 9,800 บำท

แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 9,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 ม.ค. 2565

86/2565

39 จัดซ้ือเคร่ืองอ่ำนบัตรประชำชน 4,200.00         4,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์แอนด์ดีฯ จ ำกัด

รำคำ 4,200 บำท

บริษัท อำร์แอนด์ดีฯ จ ำกัด

รำคำ 4,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 ม.ค. 2565

40 ซ้ือตู้ส ำหรับจัดเก็บเอกสำรประจ ำห้องปฏิบัติกำรทำง

คณิตศำสตร์ (ห้อง ๒๓๑ และห้อง ๒๓๔)

37,450.00       37,450.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

รำคำ 37,450 บำท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด

รำคำ 37,450 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 ม.ค. 2565

89/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

41 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน นข-2460 ตำก

738.30           738.30           เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ ำกัด

รำคำ 738.30 บำท

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ ำกัด

รำคำ 738.30 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 ม.ค. 2565

42 จ้ำงล้ำงและซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศภำยในห้อง

ธนำคำรโรงเรียน

2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 2,000 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

31 ม.ค. 2565


