
1 น้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน พฤษภำคม 2565 27,196.04              27,196.04 เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 27,196.04 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 27,196.04 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 พ.ค. 2565

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำนส้ำหรับอ้ำนวยควำมสะดวก

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

11,693.00       11,693.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 11,693 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 11,693 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 พ.ค. 2565

159/2565

3 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

15,454.80              15,454.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 15,454.80 บำท

บริษัท เอมพันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ้ำกัด

รำคำ 15,454.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 พ.ค. 2565

160/2565

4 จ้ำงรถบัสปรับอำกำศเพ่ือศึกษำดูงำน วันท่ี ๔-๗ 

พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดชลบุรี จ้ำนวน 1 คัน

54,000.00       54,000.00       เฉพำะเจำะจง ปรีชำวุฒิ อุดกันทำ

รำคำ 54,000 บำท

ปรีชำวุฒิ อุดกันทำ

รำคำ 54,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 พ.ค. 2565

161/2565

5 จ้ำงเหมำปรับปรุงต่อเติมส้ำนักงำนธนำคำรโรงเรียน 45,485.00              45,485.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 45,485 บำท

ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 45,485 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 พ.ค. 2565

162/2565

6 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตส้ำหรับด้ำเนินงำน

ทำงกำรศึกษำ

13,300.00       13,300.00       เฉพำะเจำะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จก.(มหำชน)

รำคำ 13,300 บำท

บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จก.(มหำชน)

รำคำ 13,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 พ.ค. 2565

163/2565

7 ซ้ือสีและอุปกรณ์ส้ำหรับปรับซ่อมร่องระบำยน้้ำและตี

เส้นถนนภำยในโรงเรียน

7,572.00         7,572.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 7,572 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 7,572 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 พ.ค. 2565

167/2565

8 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส้ำหรับกิจกรรม

กำรปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

3,560.00                  3,560.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 3,560 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 3,560 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 พ.ค. 2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือเคร่ืองคิดเลขวิทยำศำสตร์ส้ำหรับกิจกรรมกำร

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรประยุกต์ใช้เคร่ืองค้ำนวณ

54,000.00              54,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เรียนดี จ้ำกัด

รำคำ 54,000 บำท

บริษัท เรียนดี จ้ำกัด

รำคำ 54,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 พ.ค. 2565

165/2565

10 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

1,528.80                  1,528.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จ้ำกัด

รำคำ 1,528.80

บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จ้ำกัด

รำคำ 1,528.80

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 พ.ค. 2565

11 ซ้ือใบแทนประกำศนียบัตร 500.00           500.00           เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค.

รำคำ 500 บำท

องค์กำรค้ำของ สกสค.

รำคำ 500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 พ.ค. 2565

12 จ้ำงจัดท้ำซุ้มและตกแต่งสถำนท่ีส้ำหรับกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงจริยำ ปัญโสภำ

รำคำ 2,000 บำท

นำงจริยำ ปัญโสภำ

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 พ.ค. 2565

13 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

ใหม่

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 พ.ค. 2565

14 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลส้ำหรับติดต้ังหน้ำเสำธง

ต้อนรับกำรเปิดเทอมประจ้ำปีกำรศึกษำ 2565

3,800.00         3,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,800 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 3,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 พ.ค. 2565

15 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหาเช้ือ COVID-๑๙ 34,300.00       34,300.00       เฉพำะเจำะจง ป โอสถ (โดยนำยณัฐพล พ่ึงอ่อน)

รำคำ 34,300 บำท

ป โอสถ (โดยนำยณัฐพล พ่ึงอ่อน)

รำคำ 34,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 พ.ค. 2565

166/2565

16 จ้ำงจัดท้ำตรำยำงเพ่ือพัฒนำงำนธุรกำรโรงเรียน 300.00                      300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.อำร์ต

รำคำ 300 บำท

ร้ำน ป.อำร์ต

รำคำ 300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 พ.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือวัสดุวารสารและส่ิงพิมพ์ประจ าห้องสมุดโรงเรียน
เดือน พฤษภาคม 2565

2,113.00         2,113.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

รำคำ 2,113 บำท

ร้ำนสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

รำคำ 2,113 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 พ.ค. 2565

18 ซ้ือวัสดุส้ำหรับท้ำควำมสะอำดภำยในโรงเรียน 20,925.00       20,925.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนำอนันต์ จ้ำกัด

รำคำ 20,925 บำท

บริษัท ธนำอนันต์ จ้ำกัด

รำคำ 20,925 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 พ.ค. 2565

168/2565

19 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ

สัญญำณโทรทัศน์ภำยในห้องสมุดโรงเรียน

6,420.00         6,420.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 6,420 บำท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 6,420 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 พ.ค. 2565

169/2565

20 ซ้ืออสำรกรองน้้ำส้ำหรับเคร่ืองกรองน้้ำด่ืมของนักเรียน 6,500.00                  6,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟิร์สคลีน วอเตอร์ เทค

รำคำ 6,500 บำท

ร้ำนเฟิร์สคลีน วอเตอร์ เทค

รำคำ 6,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 พ.ค. 2565

170/2565

21 จ้ำงเหมำบริกำรเข้ำเล่มเอกสำรของแต่ละฝ่ำย/กลุ่ม/

งำน ตำมท่ีขออนุมัติ

3,018.07         3,018.07         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 3,018.07 บำท

ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 3,018.07 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 พ.ค. 2565

22 จ้ำงจัดท้ำตรำยำงเพ่ือพัฒนำงำนฝ่ำยธุรกำร นโยบำย 

แผนและงบประมำณ

1,220.00                  1,220.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินท์ซ็อป

รำคำ 1,220 บำท

ร้ำนปร้ินท์ซ็อป

รำคำ 1,220 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 พ.ค. 2565

23 ซ้ือกระดาษเพ่ือใช้ส าหรับจัดท าเอกสารและส าเนา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบ

143,055.00      143,055.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 143,055 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 143,055 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 พ.ค. 2565

171/2565

24 จ้ำงจัดท้ำวำรสำรโรงเรียน ฉบับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์

160,000.00      160,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 160,000 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 160,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 พ.ค. 2565

172/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 จ้ำงเหมำบริกำรเช็คระยะและซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ตู้

โรงเรียน หมำยเลขทะเบียน นข-2460 ตำก

3,960.07         3,960.07         เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 3,960.07 บำท

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 3,960.07 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 พ.ค. 2565

26 ซ้ือวัสดุส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีภายใน
โรงเรียน

35,123.00       35,123.00       เฉพำะเจำะจง เจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 35,123 บำท

เจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 35,123 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 พ.ค. 2565

155/2565

27 ซ้ือธงตรำสัญลักษณ์ ส.ท 135.00                      135.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 135 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 135 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 พ.ค. 2565

28 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส าหรับคอมพิวเตอร์ (งาน
การเงิน)

3,720.00         3,720.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน มำยเคส

รำคำ 3,720 บำท

ร้ำน มำยเคส

รำคำ 3,720 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 พ.ค. 2565

29 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

7,616.00         7,616.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 7,616 บำท

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ้ำกัด (มหำชน)

รำคำ 7,616 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 พ.ค. 2565

173/2565

30 จัดซ้ือโปรแกรมจัดตำรำงสอน เพ่ือสิทธ์ิในกำรใช้งำน

และเข้ำถึงกำรพัฒนำระบบ

8,000.00                  8,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แสงไทยก่อสร้ำงและคอมพิวเตอร์

รำคำ 8,000 บำท

ร้ำน แสงไทยก่อสร้ำงและคอมพิวเตอร์

รำคำ 8,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 พ.ค. 2565

174/2565

31 ซ้ือหนังสือแบบเรียนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ห้องเรียนอำชีพ

3,584.00         3,584.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ จ้ำกัด

รำคำ 3,584 บำท

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ จ้ำกัด

รำคำ 3,584 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 พ.ค. 2565

32 จ้ำงออกแบบและจัดท้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ สมเด็จ

พระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี

1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,800 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 พ.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 จ้ำงบริกำรต่ออำยุโดเมนเนม เว็บไซต์โรงเรียน 

www.sappha.ac.th รวม 5 ปี

3,799.00         3,799.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ดอท อะไร จ้ำกัด

รำคำ 3,799 บำท

บริษัท ดอท อะไร จ้ำกัด

รำคำ 3,799 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 พ.ค. 2565

34 ซ้ือเคมีดับเพลิงและอุปกรณ์เพ่ือติดต้ังตามอาคารเรียน
ภายในโรงเรียน

56,540.00       56,540.00       เฉพำะเจำะจง เวิลด์แชมป์

รำคำ 56,540 บำท

เวิลด์แชมป์

รำคำ 56,540 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 พ.ค. 2565

175/2565

35 ซ้ือยำงรถยนต์ส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียนหมำยเลข

ทะเบียน กข ๙๙๔๐ ตำก

20,970.00              20,970.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส โดย นำย

วิสูตร ชมภู่ รำคำ 20,970 บำท

ร้ำนแม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส โดย นำย

วิสูตร ชมภู่ รำคำ 20,970 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 พ.ค. 2565

176/2565

36 ซ้ือหนังสือแบบเรียนเพ่ิมเติมคณิตศำสตร์และ

วิทยำศำสตร์ ส้ำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

57,248.00              57,248.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน นำนำภัณฑ์

รำคำ 57,248 บำท

ร้ำน นำนำภัณฑ์

รำคำ 57,248 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 พ.ค. 2565

177/2565

37 จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและย้ำยและติดต้ัง

เคร่ืองปรับอำกำศภำยในห้องธนำคำรโรงเรียน

11,505.00       11,505.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 11,505 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 11,505 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 พ.ค. 2565

178/2565

38 ซ้ือผ้ำต่วนส้ำหรับประดับตกแต่งสถำนท่ี 5,000.00         5,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 5,000 บำท

ร้ำนรำเชนทร์ใจดี

รำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

26 พ.ค. 2565

179/2565

39 ซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์เพ่ือประดับตกแต่งสถำนท่ี 2,000.00         2,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 2,000 บำท

ร้ำน ปล๊ักคุงออกำไนเซอร์

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 พ.ค. 2565

40 จ้ำงจัดท้ำและปรับซ่อมม่ำนปรับแสง ภำยในห้องโสต

ทัศนศึกษำและห้องประชุมอำคำรเฉลิมพระเกียรติ

10,300.00       10,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รำมำอินทีเรีย

รำคำ 10,300 บำท

ร้ำน รำมำอินทีเรีย

รำคำ 10,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 พ.ค. 2565

180/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

41 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับงำนซ่อมบ้ำรุงไฟฟ้ำ ประปำ 

และงำนซ่อมท่ัวไป

42,111.00       42,111.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 42,111 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 42,111 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 พ.ค. 2565

181/2565

42 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงรถตู้โรงเรียน หมำยเลข

ทะเบียน นข-๑๐๗๓ ตำก

57,864.00       57,864.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 57,864 บำท

บริษัท โตโยต้ำเมืองตำก จ้ำกัด

รำคำ 57,864 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 พ.ค. 2565

182/2565

43 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรส้ำหรับกำรประชุมสรุปผล

กำรศึกษำดูงำนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

14,835.00       14,835.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน พิศวงถ่ำยเอกสำร

รำคำ 14,835 บำท

ร้ำน พิศวงถ่ำยเอกสำร

รำคำ 14,835 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 พ.ค. 2565

183/2565

44 พระบรมฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำฯ และ

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถฯ

5,000.00         5,000.00         เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 5,000 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 5,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 พ.ค. 2565

184/2565

45 ซ้ือน้้ำด่ืม ส้ำหรับกำรประชุมผู้ปกครองระดับช้ันเรียน 4,884.00                  4,884.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่สอดต้ังคิมเชียง

รำคำ 4,884 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่สอดต้ังคิมเชียง

รำคำ 4,884 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 พ.ค. 2565

46 ซ้ือออุปกรณ์ขยำยเสียง สำยสัญญำณ และรำงปล๊ักไฟ 

(งำนแนะแนว)

3,300.00         3,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน กมลกำรไฟฟ้ำ

รำคำ 3,300 บำท

ร้ำน กมลกำรไฟฟ้ำ

รำคำ 3,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 พ.ค. 2565

47 จ้ำงจัดท้ำไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์พร้อมติดต้ัง

ทดแทนของเดิมท่ีเก่ำช้ำรุด

34,000.00       34,000.00       เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 34,000 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 34,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 พ.ค. 2565

185/2565


