
1 ซ้ือกรอบส ำหรับใส่เกียรติบัตร 2,985.00         2,985.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 2,985 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 2,985 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 เม.ย. 2565

2 ซ้ืออุปกรณ์ฝึกสำระทัศนศิลป์กิจกรรมค่ำยสุนทรียศิลป์ 15,531.00              15,531.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุรีย์

รำคำ 15,531 บำท

ร้ำน สุรีย์

รำคำ 15,531 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 เม.ย. 2565

141/2565

3 ซ้ือวัสดุฝึกสำระนำฏศิลป์กิจกรรมค่ำยสุนทรียศิลป์ 6,440.00                  6,440.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมพร พำชนิชยกำร (โดยนำงสำว

สมพร )  รำคำ 6,440 บำท

รำคำ 6,440 บำท

ร้ำน สมพร พำชนิชยกำร (โดยนำงสำว

สมพร )  รำคำ 6,440 บำท

รำคำ 6,440 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 เม.ย. 2565

142/2565

4 จ้างจัดท าเอกสารเอกสารประกอบการสอนและฝึก
ปฏิบัติดนตรีกิจกรรมค่ายสุนทรียศิลป์

7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี (โดย นำยจุลจักร )

รำคำ 7,200 บำท

ร้ำน เน๊ียบก๊อปป้ี (โดย นำยจุลจักร )

รำคำ 7,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 เม.ย. 2565

143/2565

5 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 8,285.54                  8,285.54 เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 8,285.54 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 8,285.54 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 เม.ย. 2565

6 ซ้ือชุดตรวจแอนติเจนหำเช้ือ COVID-๑๙ 16,434.00              16,434.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุกฤษฟำมำซี

รำคำ 16,434 บำท

ร้ำน สุกฤษฟำมำซี

รำคำ 16,434 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 เม.ย. 2565

145/2565

7 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มเอกสำรกำร

ประชุม

2,000.00                  2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปอเอกสำร

รำคำ 2,000 บำท

ร้ำน ปอเอกสำร

รำคำ 2,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 เม.ย. 2565

8 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลส ำหรับติดบอร์ดประชำสัมพันธ์

งำนแนะแนว

500.00           500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 500 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 เม.ย. 2565

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือช้ินส่วนและอะไหล่เคร่ืองดนตรีสำกลส ำหรับเป็น

วัสดุฝึกในกิจกรรมค่ำยฝึกซ่อมเคร่ืองดนตรีสำกล

215,600.00            215,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 215,600 บำท

ร้ำนเอส แอนด์ เอ็น มิวสิค

รำคำ 215,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 เม.ย. 2565

146/2565

10 จ้างจัดท าป้ายไวนิล ส าหรับส าหรับกิจกรรมค่ายฝึก
ซ่อมเคร่ืองดนตรีสากล

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 เม.ย. 2565

11 จ้ำงจัดท ำม่ำนปรับแสงพร้อมติดต้ังส ำหรับติดต้ัง

ภำยในห้องพยำบำลและส ำนักงำน

19,500.00       19,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรำมำอินทีเรีย

รำคำ 19,500 บำท

ร้ำนรำมำอินทีเรีย

รำคำ 19,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 เม.ย. 2565

149/2565

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับงำนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำ

ห้องส้วมครูชำย อำคำร ๑

35,663.00              35,663.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ ำกัด

รำคำ 35,663 บำท

บริษัท มำมำโฮมมำร์ท จ ำกัด

รำคำ 35,663 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 เม.ย. 2565

150/2565

13 ซ้ือโต๊ะกรำบประจ ำโต๊ะหมู่บูชำ ณ ห้องประชุมอำคำร

สรรพกำร และอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ

7,800.00                  7,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบัวคูณสังฆภัณฑ์

รำคำ 7,800 บำท

ร้ำนบัวคูณสังฆภัณฑ์

รำคำ 7,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 เม.ย. 2565

152/2565

14 จ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำห้องส้วมครู

ชำยอำคำร ๑ พร้อมอุปกรณ์

30,200.00       30,200.00       เฉพำะเจำะจง นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 30,200 บำท

นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 30,200 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 เม.ย. 2565

151/2565

15 ซ้ือหุ่นฝึก CPR ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด น ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 10,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด น ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 10,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 เม.ย. 2565

153/2565

16 ซ้ือวัสดุฝึกและอุปกรณ์กีฬำ 58,595.00              58,595.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด น ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 58,595 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด น ำชัยสปอร์ต 2561

รำคำ 58,595 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 เม.ย. 2565

154/2565



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือและจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 จัดซ้ือขาต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ส าหรับใช้ในกิจกรรม
ของฝ่ายบริหารวิชาการ

17,000.00       17,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนลุงต๋ี (ริมเมย)

รำคำ 17,000 บำท

ร้ำนลุงต๋ี (ริมเมย)

รำคำ 17,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 เม.ย. 2565

156/2565

18 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะโรงเรียน 

รถยนต์กระบะหมำยเลขทะเบียน บฉ-8909 ตำก

1,000.00         1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนชำติช่ำงยนต์

รำคำ 1,000 บำท

ร้ำนชำติช่ำงยนต์

รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 เม.ย. 2565

19 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์

2,080.00         2,080.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนห้วยบงก่อสร้ำง

รำคำ 2,080 บำท

ร้ำนห้วยบงก่อสร้ำง

รำคำ 2,080 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 เม.ย. 2565

20 จ้ำงจัดท ำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ

คณะกรรมกำร สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี ๒๕๖๕

118,800.00      118,800.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ ำกัด

รำคำ 118,800 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ ำกัด

รำคำ 118,800 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 เม.ย. 2565

157/2565

21 ซ้ือวัสดุส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วมครู
ชาย อาคาร 1

1,035.00         1,035.00         เฉพำะเจำะจง หจก. เผ่ำพงษ์ศำล

รำคำ 1,035 บำท

หจก. เผ่ำพงษ์ศำล

รำคำ 1,035 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 เม.ย. 2565

22 ซ้ือหนังสือส าหรับการเรียนการสอนยุวกาชาด 454.50           454.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอมพันธ์ เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด

รำคำ 454.50 บำท

บริษัท เอมพันธ์ เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด

รำคำ 454.50 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 เม.ย. 2565

23 จ้ำงจัดท ำตรำสัญลักษณ์โรงเรียนแบบโลหะส ำหรับ

ติดต้ัง ณ ห้องประชุมอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐๐ปี

8,500.00         8,500.00         เฉพำะเจำะจง ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 8,500 บำท

ออโต้ ดี ไซน์

รำคำ 8,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

27 เม.ย. 2565

158/2565

24 ซ้ือหนังสือเรียนส ำหรับนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 

2565

3,000,000.00   2,829,905.00   คัดเลือก บ. โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ำกัด

รำคำ 2,377,549.18 บำท

บ. โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ำกัด

รำคำ 2,377,549.18 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

29 เม.ย. 2565

1/2565


