
1 ซ้ือหนังยางวงเล็ก ส าหรับการเรียนการสอนยุวกาชาด 650.00                      650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)

ราคา 650 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)

ราคา 650 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.พ. 2565

2 ซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์ประจ าห้องสมุดโรงเรียน 3,523.00         3,523.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

ราคา 3,523 บาท

ร้านสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

ราคา 3,523 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.พ. 2565

3 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 16,773.80              16,773.80 เฉพาะเจาะจง หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 16,773.80 บาท

หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 16,773.80 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.พ. 2565

4 ซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ส าหรับให้นักเรียนยืมใช้เพ่ือ
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

499,500.00      499,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 499,500 บาท

หจก.ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 499,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.พ. 2565

81/2565

5 จ้างเหมาบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

10,000.00              10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอ๊นท์เวฟ

ราคา 10,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอ๊นท์เวฟ

ราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.พ. 2565

87/565

6 จ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕

12,050.00              12,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ ากัด

ราคา 12,050 บาท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ ากัด

ราคา 12,050 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.พ. 2565

90/2565

7 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหาเช้ือ COVID-๑๙ 21,000.00              21,000.00 เฉพาะเจาะจง ป โอสถ (โดยนายณัฐพล พ่ึงอ่อน)

ราคา 21,000 บาท

ป โอสถ (โดยนายณัฐพล พ่ึงอ่อน)

ราคา 21,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.พ. 2565

91/2565

8 ซ้ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นส่ือประกอบการ
เรียนการสอนวิทยาการค านวณ Coding

5,490.17                  5,490.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จ ากัด

ราคา 5,490.17 บาท

บริษัท จีเจ เทค จ ากัด

ราคา 5,490.17 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.พ. 2565

92/2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 จ้างจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมตลาดนัดร้อยร้าน 

(รูปแบบออนไลน์)

1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 ก.พ. 2565

10 จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูล และต่ออายุโดเมนเนม 828.00                      828.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นครไอเทค

ราคา 828 บาท

ร้าน นครไอเทค

ราคา 828 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ก.พ. 2565

11 ซ้ือกระดาษส าหรับจัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป

297.00                      297.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 297 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 297 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ก.พ. 2565

12 จ้างปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจัดท า

ตรายางประจ าส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ

1,070.00                  1,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 1,070 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 1,070 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ก.พ. 2565

13 ซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดีในวันส าคัญทางราชการ

69,550.00              69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุ้มศิลป์ กรุ๊ป จ ากัด

ราคา 69,550 บาท

บริษัท ซุ้มศิลป์ กรุ๊ป จ ากัด

ราคา 69,550 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ก.พ. 2565

94/2565

14 จ้างงานร้ือถอน ซ่อมหลังคา และเปล่ียนฝ้าเพดาน

ภายในห้องเรียนอาชีพ (ห้อง 136)

4,800.00                  4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 4,800 บาท

ร้าน ธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 4,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ก.พ. 2565

15 จ้างเหมางานทาสีผนังห้อง ฝ้าเพดาน และปิดผนังแผ่น

ยิปซัม ห้องผลิตส่ือการสอนออนไลน์ (ห้อง ๑๓๒)

11,500.00              11,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 11,500 บาท

ร้านธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 11,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ก.พ. 2565

95/2565

16 จ้างจัดท าป้ายอักษรพลาสวูดกลุ่มสาระส้งคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม

9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 9,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 9,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ก.พ. 2565

96/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีห้องผลิตส่ือการเรียนการสอน

ออนไลน์ (ห้อง ๑๓๒)

9,000.00                  9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพร วงษ์ค า

ราคา 9,000 บาท

นายนพพร วงษ์ค า

ราคา 9,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ก.พ. 2565

97/2565

18 ซ้ือช้ันวางหนังสือ ส าหรับจัดเรียงหนังสือภายใน

ห้องสมุดโรงเรียน

20,000.00       20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ราคา 20,000 บาท

บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ราคา 20,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ก.พ. 2565

98/2565

19 ซ้ือตู้ล าโพงช่วยสอน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของกลุ่มสาระ

17,900.00       17,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก. บุญโรจน์ อิเลคทริค ซัพพลาย

ราคา 17,900 บาท

หจก. บุญโรจน์ อิเลคทริค ซัพพลาย

ราคา 17,900 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ก.พ. 2565

99/2565

20 จ้างจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมอบรมเครือข่ายอัคคีภัยใน

โรงเรียน

1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 1,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ก.พ. 2565

21 ซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียงประจ าห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

45,325.20       45,325.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ ากัด

ราคา 45,325.20 บาท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ ากัด

ราคา 45,325.20 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 ก.พ. 2565

100/2565

22 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่ายส าเนาเอกสาร 68,400.01       68,400.01       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 68,400.01 บาท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 68,400.01 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 ก.พ. 2565

101/2565

23 เช่าแบบทดสอบเพ่ือทดสอบและประเมินความเป็น

เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

61,000.00              61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด

ราคา 61,000 บาท

บริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด

ราคา 61,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 ก.พ. 2565

102/2565

24 จ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและถุงผ้าส าหรับใช้ประจ างาน

แนะแนว

1,200.00                  1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรณีย์ ศรีสุวรรณ์

ราคา 1,200 บาท

นางสาวสุรณีย์ ศรีสุวรรณ์

ราคา 1,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 ก.พ. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมอบรมเครือข่ายอัคคีภัยใน

โรงเรียน

3,378.00                  3,378.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 3,378 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 3,378 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ก.พ. 2565

26 ซ้ือกระดาษส าหรับจัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับกิจกรรม

พัฒนาบุคลิกภาพ สู่อาชีพในฝัน

297.00                      297.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 297 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 297 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ก.พ. 2565

27 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมการประกวดออกแบบ

ส่ือสร้างสรรค์ INFOGRAFIC

4,965.00                  4,965.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 4,965 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 4,965 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ก.พ. 2565

28 ซ้ือกระถางไม้ประดับ ส าหรับประดับตกแต่งภายใน
ห้องแนะแนว

1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง ปล๊ักคุง ออกาไนเซอร์

ราคา 1,200 บาท

ปล๊ักคุง ออกาไนเซอร์

ราคา 1,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ก.พ. 2565

29 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข-2460 ตาก

1,270.63                  1,270.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 1,270.63 บาท

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 1,270.63 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ก.พ. 2565

30 จ้างเปล่ียนเบรกเกอร์ตู้โหลดไฟประจ าห้องศูนย์

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 131)

1,800.00                  1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยสวย

ราคา 1,800 บาท

ร้านพลอยสวย

ราคา 1,800 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ก.พ. 2565

31 จ้างจัดท าตรายางส าหรับใช้ประจ างานแนะแนว 920.00                      920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป

ราคา 920 บาท

ร้านปร้ินท์ช็อป

ราคา 920 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ก.พ. 2565

32 จ้างเหมางานติดต้ังซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียนอาชีพ

21,200.00              21,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยสวย

ราคา 21,200 บาท

ร้านพลอยสวย

ราคา 21,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 ก.พ. 2565

103/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 เช่าชุดพร้อมอุปกรณ์เพ่ือเข้าร่วมประกวดเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

1,200.00                  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณต๋อย

ราคา 1200 บาท

ร้านคุณต๋อย

ราคา 1200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 ก.พ. 2565

34 เช่าชุดพร้อมอุปกรณ์เพ่ือเข้าร่วมประกวดเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

4,000.00                  4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Whan Whan Wedding & 

Studio ราคา 4,000 บาท

ร้าน Whan Whan Wedding & 

Studio ราคา 4,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 ก.พ. 2565

35 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานส าหรับจัดเตรียมการสอน 9,063.00                  9,063.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สุรีย์

ราคา 9,063 บาท

ร้าน สุรีย์

ราคา 9,063 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2565

104/2565

36 ซ้ือกระถางต้นไม้ประดับประดิษฐ์ส าหรับประดับ

ตกแต่งภายในห้องสมุด

7,000.00                  7,000.00 เฉพาะเจาะจง ปล๊ักคุงออกาไนเซอร์

ราคา 7,000 บาท

ปล๊ักคุงออกาไนเซอร์

ราคา 7,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2565

105/2565

37 ซ้ือส่ือและสารเคมีส าหรับการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์

10,440.00              10,440.00 เฉพาะเจาะจง บ. แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 10,440 บาท

บ. แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 10,440 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2565

106/2565

38 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงานเพ่ือมอบให้ฝ่าย/

กลุ่ม/งาน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

32,099.00              32,099.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 32,099 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 32,099 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2565

107/2565

39 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานเพ่ือมอบให้ฝ่าย/กลุ่ม/

งาน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

92,696.00              92,696.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 92,696 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 92,696 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2565

108/2565

40 ซ้ือคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ โปรเจคเตอร์และเคร่ือง

สแกน เพ่ือมอบให้ฝ่าย/กลุ่ม/งาน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

96,530.00              96,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 96,530 บาท

หจก.ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 96,530 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2565

109/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

41 ซ้ือล าโพงพกพา รางปล๊ักไฟ หมึกพิมพ์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ เพ่ือมอบให้ฝ่าย/กลุ่ม/งาน ท่ีขออนุมัติซ้ือ

95,631.00              95,631.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 95,631 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 95,631 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2565

110/2565

42 จ้างปรับซ่อมเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ Visualizer Vertex

 รุ่น D-1420HW ติดต้ังประจ าห้องประชุม

1,900.00                  1,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 1,900 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 1,900 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 ก.พ. 2565

43 ซ้ือส่ือส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 6,200.00                  6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 6,200 บาท

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 6,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 ก.พ. 2565

111/2565

44 จ้างจัดท าป้ายห้อง, บอร์ดโครงสร้างงานแนะแนว

บุก ามะหย่ีกรอบอลูมิเนียม

8,900.00                  8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ ค ามูล

ราคา 8,900 บาท

นายยงยุทธ ค ามูล

ราคา 8,900 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 ก.พ. 2565

112/2565

45 ซ้ือวัสดุส าหรับท าความสะอาดภายในโรงเรียน 18,005.00              18,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 18,005 บาท

บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 18,005 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 ก.พ. 2565

113/2565

46 ซ้ือวัสดุส าหรับงานปรับปรุงซ่อมแซม 29,674.00              29,674.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 29,674 บาท

บริษัท มามาโฮมมาร์ท จ ากัด

ราคา 29,674 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 ก.พ. 2565

114/2565

47 ซ้ือวัสดุ ส าหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งภายใน

ห้องแนะแนว

1,200.00                  1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเย็นพันธ์ุไม้

ราคา 1,200 บาท

ร้านบุญเย็นพันธ์ุไม้

ราคา 1,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 ก.พ. 2565


