
1 ซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์ประจ าห้องสมุดโรงเรียนเดือน 

มิถุนายน 2565

4,193.00                  4,193.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

ราคา 4,193 บาท

ร้านสินสมบัติ 2 (แม่สอด)

ราคา 4,193 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 มิ.ย. 2565

2 น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 21,063.80       21,063.80       เฉพาะเจาะจง หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 21,063.80 บาท

หจก. แม่สอดวัฒนาบริการ

ราคา 21,063.80 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

1 มิ.ย. 2565

3 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์การจัดการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศทางด้านวิชาการ ห้อง 238

188,000.00            188,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 188,000 บาท

ร้านธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 188,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 มิ.ย. 2565

186/2565

4 จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ปรับซ่อม และล้าง
เคร่ืองปรับอากาศ ภายในห้องเรียนอาชีพ

28,200.00       28,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยสวย

ราคา 28,200 บาท

ร้านพลอยสวย

ราคา 28,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 มิ.ย. 2565

187/2565

5 ซ้ือส่วนประกอบหุ่นยนต์ส าหรับฝึกปฏิบัติ และเข้าร่วม

การแข่งขันหุ่นยนต์

45,300.00       45,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธนสารเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จก.

ราคา 45,300 บาท

บ.ธนสารเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จก.

ราคา 45,300 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 มิ.ย. 2565

189/2565

6 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่ายส าเนาเพ่ือจัดท า

เอกสารและส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

แบบทดสอบ

179,999.99            179,999.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 179,999.99 บาท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด

ราคา 179,999.99 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 มิ.ย. 2565

188/2565

7 ซ้ือพัดลมดูดอากาศส าหรับติดต้ังภายในศูนย์การจัด

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ห้อง ๒๓๘)

850.00                      850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยสวย

ราคา 850 บาท

ร้านพลอยสวย

ราคา 850 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 มิ.ย. 2565

8 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจ าทาง ๑ คัน 10,000.00              10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 10,000 บาท

นายบัญชาการ อ้ึงทิพาพร

ราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 มิ.ย. 2565

190/2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจ าทาง ๑ คัน 10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสงวน ทิหวาย

ราคา 10,000 บาท

นายสงวน ทิหวาย

ราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 มิ.ย. 2565

191/2565

10 จ้างออกแบบ จัดท าพร้อมติดต้ังอักษรพลาสวูด แผ่น
สติกเกอร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

33,480.00       33,480.00       เฉพาะเจาะจง ออโต้ ดี ไซน์

ราคา 33,480 บาท

ออโต้ ดี ไซน์

ราคา 33,480 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 มิ.ย. 2565

192/2565

11 จ้างออกแบบ จัดท าสติกเกอร์ พร้อมติดต้ัง เพ่ือพัฒนา

ห้องศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

6,500.00                  6,500.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ดี ไซน์

ราคา 6,500 บาท

ออโต้ ดี ไซน์

ราคา 6,500 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 มิ.ย. 2565

193/2565

12 ซ้ือผ้าร้องพานถักโครเชต์ ส าหรับใช้ในงานพิธีไหว้ครู 2,700.00                  2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณวรรณผ้าฝ้าย

ราคา 2,700 บาท

ร้านอรุณวรรณผ้าฝ้าย

ราคา 2,700 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 มิ.ย. 2565

13 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศประจ าห้องศูนย์การจัดการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ห้อง ๒๓๘)

92,200.00              92,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยสวย

ราคา 92,200 บาท

ร้านพลอยสวย

ราคา 92,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 มิ.ย. 2565

194/2565

14 จ้างเหมาบริการเช็คระยะและซ่อมบ ารุงรถกระบะ

โรงเรียน หมายเลขทะเบียน กข 9940 ตาก

4,767.92                  4,767.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน แม่สอด จ ากัด

ราคา 4,767.92 บาท

บริษัท สยามนิสสัน แม่สอด จ ากัด

ราคา 4,767.92 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 มิ.ย. 2565

15 จ้างจัดท าสติกเกอร์โฟมบอร์ดท าเนียบบุคลากร เพ่ือ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 2,000 บาท

ร้าน เน๊ียบก๊อปป้ี

ราคา 2,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 มิ.ย. 2565

16 จ้างออกแบบและจัดท าป้ายโฟมบอร์ดพิธีไหว้ครู 3,200.00                  3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 3,200 บาท

ร้าน ออโต้ดีไซน์

ราคา 3,200 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 มิ.ย. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมค่ายสร้างเจตคติ สร้างความ

ตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4,000.00                  4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 4,000 บาท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

ราคา 4,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 มิ.ย. 2565

18 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานพิธีไหว้ครู 4,625.00                  4,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 4,625 บาท

บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 4,625 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 มิ.ย. 2565

19 ซ้ือเก้าอ้ีแถวเลคเชอร์ ๓ ท่ีน่ัง ติดต้ังประจ าห้องศูนย์ฯ 

(ห้อง ๒๓๘)

91,000.00       91,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

ราคา 91,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

ราคา 91,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 มิ.ย. 2565

195/2565

20 ซ้ือหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ส าหรับคอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือมอบให้ฝ่าย/กลุ่ม/งาน ท่ีขออนุมัติ

จัดซ้ือ

75,706.00       75,706.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์ เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 มิ.ย. 2565

196/2565

21 ซ้ือวัสดุส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีภายใน

โรงเรียน

14,687.00              14,687.00 เฉพาะเจาะจง เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 14,687 บาท

เจริญภัณฑ์พานิช

ราคา 14,687 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 มิ.ย. 2565

197/2565

22 ซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพมอเตอร์ประจ า

ห้องศูนย์ฯ (ห้อง ๒๓๘)

62,390.00       62,390.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 62,390 บาท

หจก. ตากคอมพิวเตอร์

ราคา 62,390 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 มิ.ย. 2565

198/2565

23 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหาเช้ือ COVID-๑๙ 47,000.00       47,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านขายยา ป โอสถ

ราคา 47,000 บาท

ร้านขายยา ป โอสถ

ราคา 47,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 มิ.ย. 2565

199/2565

24 จ้างออกแบบและจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมแลกเปล่ียน

เยาวชนไทยนานาชาติ,วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง ออโต้ ดี ไซน์

ราคา 10,000 บาท

ออโต้ ดี ไซน์

ราคา 10,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 มิ.ย. 2565

200/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ืออุปกรณ์เพ่ือเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียงไปยัง
ทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์

4,080.00         4,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด(มหาชน)

ราคา 4,080 บาท

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด(มหาชน)

ราคา 4,080 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 มิ.ย. 2565

26 ซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญาณส าหรับโปรเจ็กเตอร์ 580.00           580.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ ากัด

ราคา 580 บาท

บริษัท เดอะซิสเต็ม เอ็น.เจ. จ ากัด

ราคา 580 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 มิ.ย. 2565

27 ซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนสู่

มาตรฐาน Has

4,820.00         4,820.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 4,820 บาท

บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด

ราคา 4,820 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 มิ.ย. 2565

28 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ตู้โรงเรียน หมายเลข

ทะเบียน นข ๒๔๖๐ ตาก

6,846.93         6,846.93         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 6,846.93 บาท

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด

ราคา 6,846.93 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 มิ.ย. 2565

201/2565

29 ซ้ือถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด

11,351.00              11,351.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

ราคา 11,351 บาท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

ราคา 11,351 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 มิ.ย. 2565

202/2565

30 ซ้ือกระดาษส าหรับจัดพิมพ์เกียรติบัตร และอุปกรณ์

ส าหรับใช้ในกิจกรรมท่ี ฝ่าย/กลุ่ม/งาน ขออนุมัติ

7,715.00                  7,715.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

ราคา 7,715 บาท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

ราคา 7,715 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 มิ.ย. 2565

203/2565

31 จ้างเหมาปรับปรุงก้ันห้องผนังเบากระจกอลูมิเนียม 

ห้อง ๓๓๑ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ๑๒๒

48,751.00       48,751.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 48,751 บาท

ร้านธวัชชัยอลูมิน่ัม

ราคา 48,751 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

22 มิ.ย. 2565

204/2565

32 จ้างเหมาปรับปรุง ติดต้ังม่านปรับแสงภายใน

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (ห้อง ๒๓๔)

8,850.00         8,850.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รามาอินทีเรีย

ราคา 8,850 บาท

ร้าน รามาอินทีเรีย

ราคา 8,850 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 มิ.ย. 2565

205/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 ซ้ือวัสดุฝึกส าหรับประกอบส่ิงประดิษฐ์ 2,000.00                  2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีไอเอส ฯ จ ากัด

ราคา 2,000 บาท

บริษัท เออีไอเอส ฯ จ ากัด

ราคา 2,000 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

30 มิ.ย. 2565

34 ซ้ือหนังสือเรียนส าหรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2565 (เพ่ิม)

1,944.00         1,944.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมบุ๊ค (ลับแล) จ ากัด

ราคา 1,944 บาท

บริษัท รวมบุ๊ค (ลับแล) จ ากัด

ราคา 1,944 บาท

เสนอราคาตามข้อก าหนด

ภายในวงเงินงบประมาณ

30 มิ.ย. 2565


