
1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง ประจ้ำเดือน มีนำคม 2565 19,727.25       19,727.25       เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 19,727.25 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 19,727.25 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 2565

2 จัดซ้ือถาดรองรับกระดาษพร้อมตัวเย็บประกอบเคร่ือง
ถ่ายส าเนาเอกสาร

80,000.01              80,000.01 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 80,000.01 บำท

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

รำคำ 80,000.01 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 2565

115/2565

3 ซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย(เคร่ืองสี) ซออู้, ซอด้วง ส้ำหรับกำร

เรียนกำรสอน

10,000.00              10,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 10,000 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 10,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 2565

116/2565

4 ซ้ือกล่องจัดเก็บอุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับงำน

ซ่อม

6,807.39                  6,807.39 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 6,807.39 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 6,807.39 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 2565

117/2565

5 ซ้ือสว่ำนไฟฟ้ำโรตำร่ี 7,605.00         7,605.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 7,605 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 7,605 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 2565

118/2565

6 ซ้ือยำงสน และสำยซอ ส้ำหรับซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองดนตรี

ไทย ซออู้ และซอด้วง

1,700.00                  1,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,700 บำท

ร้ำนสุรีย์

รำคำ 1,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 2565

7 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหาเช้ือ COVID-๑๙ 3,000.00         3,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนขำยยำบีบีดรักสโตร์

รำคำ 3,000 บำท

ร้ำนขำยยำบีบีดรักสโตร์

รำคำ 3,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 2565

8 ซ้ือวัสดุส าหรับจัดท าแท่นติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 2,885.00         2,885.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจริญภัณฑ์พำนิช 

รำคำ 2,885 บำท

ร้ำน เจริญภัณฑ์พำนิช 

รำคำ 2,885 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 จ้ำงเหมำบริกำรเข้ำเล่มเอกสำรของแต่ละฝ่ำย/กลุ่ม/

งำน ตำมท่ีขออนุมัติ

2,931.80                  2,931.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 2,931.80 บำท

ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 2,931.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 มี.ค. 2565

10 ซ้ือชุดป้องกัน PPE 4,000.00         4,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้้ำค้ำง แม่สอด P.K. TOY

รำคำ 4,000 บำท

ร้ำน น้้ำค้ำง แม่สอด P.K. TOY

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 มี.ค. 2565

11 ซ้ือหมึกพิมพ์และเปล่ียนซับหมึกเคร่ืองพิมพ์ประจ า
งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา

1,350.00         1,350.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 1,350 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 1,350 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 มี.ค. 2565

12 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหาเช้ือ COVID-๑๙ 19,500.00       19,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุกฤษฟำมำซี

รำคำ 19,500 บำท

ร้ำน สุกฤษฟำมำซี

รำคำ 19,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 มี.ค. 2565

119/2565

13 จ้ำงถ่ำยเอกสำรส้ำหรับกิจกรรมน้ำเสนอโครงงำน 2,763.00                  2,763.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เมซ เทรดด้ิง

รำคำ 2,763 บำท

ร้ำน เมซ เทรดด้ิง

รำคำ 2,763 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 มี.ค. 2565

14 ซ้ือตู้จัดแสดงผลงำน 14,500.00       14,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 14,500 บำท

บริษัท เอส พี เฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด

รำคำ 14,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 มี.ค. 2565

120/2565

15 จ้ำงบริกำรเข้ำเล่มเอกสำรและพิมพ์งำน 347.00                      347.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประทวนถ่ำยเอกสำร และร้ำน พี.

เอ็น.พี.กรุ๊ฟ  รำคำ 347 บำท

ร้ำนประทวนถ่ำยเอกสำร และร้ำน พี.

เอ็น.พี.กรุ๊ฟ  รำคำ 347 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 มี.ค. 2565

16 ซ้ือกระดำษส้ำหรับกิจกรรมน้ำเสนอวิชำโครงงำน 

(ห้องเรียนอำชีพ)

4,432.00         4,432.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 4,432 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 4,432 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 มี.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือตู้เก็บเอกสำร โต๊ะและเก้ำอ้ีส้ำนักงำน ตำมท่ี ฝ่ำย/

กลุ่ม/งำน ขออนุมัติจัดซ้ือ

74,950.00       74,950.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 74,950 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แม่เมย เฟอร์นิเจอร์

รำคำ 74,950 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 มี.ค. 2565

121/2565

18 ซ้ือถุงมือแพทย์ 2,200.00                  2,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุกฤษฟำมำซี

รำคำ 2,200 บำท

ร้ำน สุกฤษฟำมำซี

รำคำ 2,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 มี.ค. 2565

19 เช่ำพัดลมไอเย็น แบบเคล่ือนท่ี ส้ำหรับใช้ในกำรรับ

สมัครนักเรียนใหม่

10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวัสด์ิกำรค้ำ

รำคำ 10,000 บำท

ร้ำนสวัสด์ิกำรค้ำ

รำคำ 10,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 มี.ค. 2565

126/2565

20 จ้ำงจัดท้ำสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 1,200.00                  1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,200 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 มี.ค. 2565

21 จ้ำงประกอบส่ิงประดิษฐ์โครงงำนวิทยำศำสตร์พร้อม

อุปกรณ์ เคร่ืองกะเทำะเปลือกแปจี

2,500.00                  2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกนิจพงค์ บุตรแก้ว

รำคำ 2,500 บำท

นำยกนิจพงค์ บุตรแก้ว

รำคำ 2,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 มี.ค. 2565

22 ซ้ือวัสดุส้ำหรับจัดเตรียมสถำนท่ีเพ่ือป้องกันกำรแพร่

ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ภำยในสถำนศึกษำ

3,231.00         3,231.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 3,231 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 3,231 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 มี.ค. 2565

23 จ้ำงเหมำปรับซ่อมระบบกล้องวงจรปิด และระบบ

เสียงตำมสำยภำยในโรงเรียน

38,145.00              38,145.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 38,145 บำท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 38,145 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 มี.ค. 2565

122/2565

24 ซ้ืออุปกรณ์ส้ำนักงำน ธงชำติ และธงตรำสัญลักษณ์ 

เพ่ือมอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ

10,565.00              10,565.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 10,565 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 10,565 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 มี.ค. 2565

123/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือมอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติจัดซ้ือ 66,930.00              66,930.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 66,930 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 66,930 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 มี.ค. 2565

124/2565

26 ซ้ือหมึกเติมส้ำหรับเคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์ใช้ร่วมกับ

คอมพิวเตอร์ เพ่ือมอบให้ฝ่ำย/กลุ่ม/งำน ท่ีขออนุมัติ

จัดซ้ือ

65,176.00              65,176.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 65,176 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 65,176 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 มี.ค. 2565

125/2565

27 เช่ำใช้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตส้ำหรับด้ำเนินงำน

ทำงกำรศึกษำ

13,300.00              13,300.00 เฉพำะเจำะจง บ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ำกัด

รำคำ 13,300 บำท

บ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ำกัด

รำคำ 13,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 มี.ค. 2565

127/2565

28 จ้ำงจัดท้ำบอร์ดนิเทศ ส้ำหรับติดส่ือและ

ประชำสัมพันธ์งำนแนะแนว

4,000.00                  4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศิลป์เจริญอลูมิเนียม

รำคำ 4,000 บำท

ร้ำน ศิลป์เจริญอลูมิเนียม

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 มี.ค. 2565

29 ซ้ือกระดาษส าหรับจัดพิมพ์เกียรติบัตร ส าหรับ
กิจกรรมการอบรมการผลิตส่ือและนวัตกรรมการศึกษา

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

รำคำ 238 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 238 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 มี.ค. 2565

30 ซ้ือวัสดุส าหรับงานปูพ้ืนเพ่ือปรับปรุงเป็นส านักงาน
ธนาคารโรงเรียน

4,923.00         4,923.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 4,923 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 4,923 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 มี.ค. 2565

31 ซ้ือวัสดุส้ำหรับงำนปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี 9,290.00                  9,290.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 9,290 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ้ำกัด

รำคำ 9,290 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 มี.ค. 2565

144/2565

32 ซ้ือแบบพิมพ์เอกสำรประเมินผลตำมหลักสูตร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ปพ.)

14,480.00       14,480.00       เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค.

รำคำ 14,480 บำท

องค์กำรค้ำของ สกสค.

รำคำ 14,480 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 มี.ค. 2565

148/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 จ้ำงจัดท้ำป้ำยสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด ส้ำหรับกำรเข้ำ

ร่วมกำรประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

2,500.00                  2,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,500 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 มี.ค. 2565

34 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงไม้ และสติกเกอร์สีม่วง-

เหลืองส้ำหรับจัดเตรียมสถำนท่ี

4,900.00                  4,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,900 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 มี.ค. 2565

35 จ้ำงเหมำค่ำแรงปรับพ้ืน ก่ออิฐ ปูพ้ืน ส้ำหรับปรับปรุง

เป็นส้ำนักงำนธนำคำรโรงเรียน

7,400.00                  7,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 7,400 บำท

นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 7,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

128/2565

36 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 12,550.00       12,550.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 12,550 บำท

บริษัท ออโต้แซทคอม จ้ำกัด

รำคำ 12,550 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

129/2565

37 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์ตู้หมำยเลขทะเบียน บน ๒๐๖๕ ตำก

5,311.51                  5,311.51 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันแม่สอด จ้ำกัด

รำคำ 5,311.51 บำท

บริษัท สยำมนิสสันแม่สอด จ้ำกัด

รำคำ 5,311.51 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

130/2565

38 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองแต่งกาย ชมรม TO BE NUMBER 
ONE

1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรีย์ และนำยกิตต์ิธนัตถ์ 

รำคำ 1,800 บำท

ร้ำนสุรีย์ และนำยกิตต์ิธนัตถ์ 

รำคำ 1,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

39 ซ้ือซองพลำสติกและชุดพลำสติก 1,520.00                  1,520.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์ และร้ำน น้้ำค้ำง แม่สอด

รำคำ 1,520 บำท

ร้ำน สุรีย์ และร้ำน น้้ำค้ำง แม่สอด

รำคำ 1,520 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

40 ซ้ือหมวกคลุมผม และถุงใส่ขยะติดเช้ือ 875.00                      875.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำฟำสซิโน

รำคำ 875 บำท

ร้ำนยำฟำสซิโน

รำคำ 875 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

41 ซ้ือหน้ำกำกอนำมัย N95 ถุงมือแพทย์และชุดตรวจ

แอนติเจนหำเช้ือ COVID-๑๙

17,980.00              17,980.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกฤษฟำมำซี

รำคำ 17,980 บำท

ร้ำนสุกฤษฟำมำซี

รำคำ 17,980 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

131/2565

42 ซ้ือเคร่ืองส้ำอำง ส้ำหรับกำรเข้ำร่วมกำรประกวด TO 

BE NUMBER ONE IDOL

1,500.00                  1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิตต์ิธนัตถ์ ตะมะจันทร์

รำคำ 1,500 บำท

นำยกิตต์ิธนัตถ์ ตะมะจันทร์

รำคำ 1,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

43 ซ้ือกลีเซอรีน และแอลกอฮอล์ 11,080.00              11,080.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 11,080 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 11,080 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

132/2565

44 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับส้ำหรับกำร

เรียนกำรสอนนำฏศิลป์

16,900.00              16,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน คุ้มดอกเอ้ือง (โดยนำงเตชินี มำก

พันธ์) รำคำ 16,900 บำท

ร้ำน คุ้มดอกเอ้ือง (โดยนำงเตชินี มำก

พันธ์) รำคำ 16,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

133/2565

45 จ้ำงจัดท้ำบอร์ดโครงเหล็กพร้อมขำต้ังส้ำหรับรำยงำน

คุณภำพอำกำศ

8,000.00                  8,000.00 เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 8,000 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 8,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

134/2565

46 เช่ำอุปกรณ์แต่งกำยส้ำหรับกำรเข้ำร่วมกำรประกวดTO

 BE NUMBER ONE IDOL

1,700.00                  1,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิตต์ิธนัตถ์ ตะมะจันทร์

รำคำ 1,700 บำท

นำยกิตต์ิธนัตถ์ ตะมะจันทร์

รำคำ 1,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 มี.ค. 2565

47 จ้ำงจัดพิมพ์ ถ่ำยเอกสำร และเข้ำเล่มโครงงำนนักเรียน 11,000.00              11,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิศวงถ่ำยเอกสำร

รำคำ 11,000 บำท

ร้ำนพิศวงถ่ำยเอกสำร

รำคำ 11,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 มี.ค. 2565

136/2565

48 ซ้ือยำงรถยนต์และซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 19,700.00              19,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส โดย นำย

วิสูตร ชมภู่ รำคำ 19,700 บำท

ร้ำนแม็ค มำยด์ คำร์เซอร์วิส โดย นำย

วิสูตร ชมภู่ รำคำ 19,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 มี.ค. 2565

135/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

49 ซ้ือแผ่นเมทัลชีทและสกรูส้ำหรับเปล่ียนหลังคำโรงจอด

รถบริเวณหลังอำคำร 6

21,742.40              21,742.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี เค เมทัลชีท จ้ำกัด

รำคำ 21,742.40 บำท

บริษัท พี เค เมทัลชีท จ้ำกัด

รำคำ 21,742.40 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 มี.ค. 2565

137/2565

50 จ้ำงจัดท้ำป้ำยสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ดส้ำหรับแสดงควำม

ยินดีแก่นักเรียนท่ีส้ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ

2,350.00                  2,350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,350 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 2,350 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

28 มี.ค. 2565

51 ซ้ือถ่ำนไมโครโฟนประจ้ำงำนโสตทัศนศึกษำ 4,050.00                  4,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน นำนำภัณฑ์

รำคำ 4,050 บำท

ร้ำน นำนำภัณฑ์

รำคำ 4,050 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 2565

52 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำหรับผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 91,900.00              91,900.00 เฉพำะเจำะจง นำง สีออน สียะ

รำคำ 91,900 บำท

นำง สีออน สียะ

รำคำ 91,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 2565

138/2565

53 ซ้ือชุดป้องกันไวรัส PPE และกระบอกฉีดส้ำหรับใส่

แอลกอฮอล์

8,050.00                  8,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้้ำค้ำง แม่สอด P.K. TOY

รำคำ 8,050 บำท

ร้ำน น้้ำค้ำง แม่สอด P.K. TOY

รำคำ 8,050 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 2565

139/2565

54 ซ้ืออุปกรณ์ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอนวิชำศิลปะ 8,420.00         8,420.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 8,420 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 8,420 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 2565

140/2565

55 จ้ำงตัดเย็บผ้ำคลุมโต๊ะส้ำหรับจัดแสดงผลงำนนักเรียน 1,300.00                  1,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบสแอนด์บำส

รำคำ 1,300 บำท

ร้ำนเบสแอนด์บำส

รำคำ 1,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 มี.ค. 2565

56 จ้ำงจัดท้ำซุ้มแสดงควำมยินดีส้ำหรับพิธีมอบ

ประกำศนียบัตรผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำประจ้ำปีกำรศึกษำ

2,000.00                  2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีรัตน์ จินะกำรณ์

รำคำ 2,000 บำท

นำงสำวสุรีรัตน์ จินะกำรณ์

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

30 มี.ค. 2565


