
วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคา 1,050.60 บาท ราคา 1,050.60 บาท

1 จดัซ้ือน ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้ 887.60             887.60             เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-ต.ค.-63

ราคา 887.60 บาท ราคา 887.60 บาท

2 จดัซ้ือซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 280.00             280.00             เฉพาะเจาะจง บ.พรเทวีอิมปอร์ต-เอก็ซ์ปอร์ต จ ากดั บ.พรเทวีอิมปอร์ต-เอก็ซ์ปอร์ต จ ากดั ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-ต.ค.-63

ราคา 280.00 บาท ราคา 280.00 บาท

3 จา้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 15,000.00         15,000.00         เฉพาะเจาะจง เอมเค การไฟฟ้า เอมเค การไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 19-ต.ค.-63

ราคา 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท

4 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 193,000.00       193,000.00       เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐภายในวงเงินงบงประมาณ 15-ต.ค.-63

ราคา 193,000.00 บาท ราคา 193,000.00 บาท

5 จดัซ้ือน ้ามนัเติมรถโรงเรียน 960.00             960.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 2-พ.ย.-63

ราคา 960.00 บาท ราคา 960.00 บาท

6 จา้งซ่อมแซมรถโรงเรียน 6,530.00          6,530.00          เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเป๊ียก อู่ช่างเป๊ียก ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-พ.ย.-63

ราคา 6,530.00 บาท ราคา 6,530.00 บาท

7 จา้งพฒันางานวิชาการ 1,500.00          1,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-พ.ย.-63

ราคา 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท

8 จา้งพฒันางานสารบรรณ 1,175.00          1,175.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-พ.ย.-63

ราคา 1,175.00 บาท ราคา 1,175.00 บาท

9 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,500.00          1,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-พ.ย.-63

ราคา 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท

10 จดัซ้ือพสัดุฝ่ายวิชาการ 2,879.00          2,879.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 5-พ.ย.-63

ราคา 2,879.00 บาท ราคา 2,879.00 บาท

11 จดัซ้ือพสัดุพฒันาอาคารสถานท่ี 480.00             480.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสุธิดาการเกษตร ร้านสุธิดาการเกษตร ภายในวงเงินงบงประมาณ 5-พ.ย.-63

ราคา 480.00 บาท ราคา 480.00 บาท

12 จดัซ้ือน ้ามนัรถตดัหญา้ 883.00             883.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยวฒันาแม่สอด หจก.ไทยวฒันาแม่สอด ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-พ.ย.-63

ราคา 883.00 บาท ราคา 883.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

13 จดัซ้ือพสัดุพฒันาการเรียนการสอน 8,000.00          8,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตากคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตากคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินงบงประมาณ 12-พ.ย.-63

ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท

14 จดัซ้ือพสัดุพฒันาผลสมัฤทธ์ิวิชาการของนกัเรียน 7,390.00          7,390.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 25-พ.ย.-63

ราคา 7,390.00 บาท ราคา 7,390.00 บาท

15 จดัซ้ือพสัดุพฒันาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 5,225.00          5,225.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 25-พ.ย.-63

ราคา 5,225.00 บาท ราคา 5,225.00 บาท

16 จดัซ้ือพสัดุพฒันาอาคารสถานท่ี 1,616.00          1,616.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 25-พ.ย.-63

ราคา 1,616.00 บาท ราคา 1,616.00 บาท

17 จดัซ้ือพสัดุพฒันาผลสมัฤทธ์ิวิชาการของนกัเรียน 4,600.00          4,600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 25-พ.ย.-63

ราคา 4,600.00 บาท ราคา 4,600.00 บาท

18 จดัซ้ือพสัดุพมันางานสารบรรณ 2,589.00          2,589.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 25-พ.ย.-63

ราคา 2,589.00 บาท ราคา 2,589.00 บาท

19 จา้งพฒันางานวิชาการ 3,500.00          3,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์  แสนยะ นายสุวิทย ์  แสนยะ ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-พ.ย.-63

ราคา 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท

20 จา้งพ  มนางานอาคารสถานท่ี 2,400.00          2,400.00          เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์  แสนยะ นายสุวิทย ์  แสนยะ ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-พ.ย.-63

ราคา 2,400.00 บาท ราคา 2,400.00 บาท

21 จา้งพฒันางานฝ่ายสารบรรณ 1,200.00          1,200.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-พ.ย.-63

ราคา 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท

22 จดัซ้ือพสัดุต่อตา้นยาเสพติด 2,000.00          2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-พ.ย.-63

ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท

23 จดัซ้ือพสัดุระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 3,650.00          3,650.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-พ.ย.-63

ราคา 3,650.00 บาท ราคา 3,650.00 บาท

24 จดัซ้ือเติมน ้ามนัรถโรงเรียน 1,865.60          1,865.60          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-พ.ย.-63

ราคา 1,865.60 บาท ราคา 1,865.60 บาท

25 จดัซ้ือเติมน ้ามนัรถโรงเรียน 440.00             440.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-พ.ย.-63

ราคา 440.00 บาท ราคา 440.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

26 จดัซ้ือพสัดุปรับภูมิทศัน์โรงเรียน 4,940.00          4,940.00          เฉพาะเจาะจง โด่งพนัธุ์ไม้ โด่งพนัธุ์ไม้ ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-พ.ย.-63

ราคา 4,940.00 บาท ราคา 4,940.00 บาท

27 จา้งซ่อมปร้ินเตอร์ 825.00             825.00             เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ธ.ค.-63

ราคา 825.00 บาท ราคา 825.00 บาท

28 จดัซ้ือพสัดุพฒันางานกิจกรรมนกัเรียน 850.00             850.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสุธิดาการเกษตร ร้านสุธิดาการเกษตร ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-ธ.ค.-63

ราคา 850.00 บาท ราคา 850.00 บาท

29 จดัซ้ือพสัดุพฒันางานพสัดุ 4,980.00          4,980.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-ธ.ค.-63

ราคา 4,980.00 บาท ราคา 4,980.00 บาท

30 จดัซ้ือพสัดุพฒันางาน รด. 2,660.00          2,660.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-ธ.ค.-63

ราคา 2,660.00 บาท ราคา 2,660.00 บาท

31 จดัซ้ือพสัดุพฒันาปฏิคม 1,170.00          1,170.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-ธ.ค.-63

ราคา 1,170.00 บาท ราคา 1,170.00 บาท

32 จดัซ้ือพสัดุกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 600.00             600.00             เฉพาะเจาะจง นายกิตติภูมิ  ทาพนัธ์ นายกิตติภูมิ  ทาพนัธ์ ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ธ.ค.-63

ราคา 600.00 บาท ราคา 600.00 บาท

33 จดัซ้ือพสัดุฝึกทกัษะอาชีพนกัเรียน 2,354.00          2,354.00          เฉพาะเจาะจง The Bamboo Art Co,Ltd The Bamboo Art Co,Ltd ภายในวงเงินงบงประมาณ 3-ธ.ค.-63

ราคา 2,354.00 บาท ราคา 2,354.00 บาท

34 จดัซ้ือพสัดุพฒันากิจกรรมนกัเรียน 6,290.00          6,290.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-ธ.ค.-63

ราคา 6,290.00 บาท ราคา 6,290.00 บาท

35 จา้งปรับปรุงห้องโสตทศันศึกษา 14,730.00         14,730.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดงล าโพง ร้านดงล าโพง ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ธ.ค.-63

ราคา 14,730.00 บาท ราคา 14,730.00 บาท

36 จดัซ้ือพสัดุงานอนามยั 7,820.00          7,820.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-ธ.ค.-63

ราคา  7,820.00 บาท ราคา  7,820.00 บาท

37 จดัซ้ือพสัดุปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองเสียงและเสียงตามสายภายในโรงเรียน30,270.00         30,270.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดงล าโพง ร้านดงล าโพง ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ธ.ค.-63

ราคา  30,270.00 บาท ราคา  30,270.00 บาท

38 จดัซ้ือพสัดุพฒันาผลสมัฤทธ์ิหมวดภาษาต่างประเทศ6,925.00          6,925.00          เฉพาะเจาะจง ร้านดงล าโพง ร้านดงล าโพง ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ธ.ค.-63

ราคา  6,925.00 บาท ราคา  6,925.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

39 จดัซ้ือพสัดุฝึกทกัษะอาชีพนกัเรียน 6,694.00          6,694.00          เฉพาะเจาะจง นางมาลี จนัราช นางมาลี จนัราช ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ธ.ค.-63

ราคา  6,694.00 บาท ราคา  6,694.00 บาท

40 จดัซ้ือพสัดุฝึกทกัษะอาชีพนกัเรียน 3,546.00          3,546.00          เฉพาะเจาะจง บ.สยามแมคโคร จ ากดั(มหาชน) บ.สยามแมคโคร จ ากดั(มหาชน) ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ธ.ค.-63

ราคา  3,546.00 บาท ราคา  3,546.00 บาท

41 จดัซ้ือพสัดุฝึกทกัษะอาชีพนกัเรียน 700.00             700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนทร์ใจดี ร้านราเชนทร์ใจดี ภายในวงเงินงบงประมาณ 3-ธ.ค.-63

ราคา  700.00 บาท ราคา  700.00 บาท

42 จดัซ้ือพสัดุฝึกทกัษะอาชีพนกัเรียน 4,767.00          4,767.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-ธ.ค.-63

ราคา  4,767.00 บาท ราคา  4,767.00 บาท

43 จดัซ้ือพสัดุฝึกทกัษะอาชีพนกัเรียน 2,970.00          2,970.00          เฉพาะเจาะจง นางเล็ก  กนัทะวงษ์ นางเล็ก  กนัทะวงษ์ ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ธ.ค.-63

ราคา  2,970.00 บาท ราคา  2,970.00 บาท

44 จดัซ้ือพสัดุจดักิจกรรมวนัคริสมาสต์ 3,300.00          3,300.00          เฉพาะเจาะจง น ้าคา้ง แม่สอด P.K.TOY น ้าคา้ง แม่สอด P.K.TOY ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-ธ.ค.-63

ราคา  3,300.00 บาท ราคา  3,300.00 บาท

45 จา้งซ่อมแซมรถตูโ้รงเรียน 6,820.00          6,820.00          เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเป๊ียก อู่ช่างเป๊ียก ภายในวงเงินงบงประมาณ 9-ธ.ค.-63

ราคา  6,820.00 บาท ราคา  6,820.00 บาท

46 จดัซ้ือพสัดุยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยฯ์2,500.00          2,500.00          เฉพาะเจาะจง กมลการไฟฟ้า กมลการไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 16-ธ.ค.-63

ราคา  2,500.00 บาท ราคา  2,500.00 บาท

47 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินกลุ่มสาระดนตรี 400.00             400.00             เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 16-ธ.ค.-63

ราคา  400.00 บาท ราคา  400.00 บาท

48 จดัซ้ือพสัดุพฒันาห้องเรียนคุณภาพ 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง MR.D.I.Y.(Bangkok) Co.,LTD. MR.D.I.Y.(Bangkok) Co.,LTD. ภายในวงเงินงบงประมาณ 18-ธ.ค.-63

ราคา  1,000.00 บาท ราคา  1,000.00 บาท

49 จา้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,900.00          1,900.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-ธ.ค.-63

ราคา  1,900.00 บาท ราคา  1,900.00 บาท

50 จา้งถ่ายเอกสารกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1,153.00          1,153.00          เฉพาะเจาะจง พิศวงถ่ายเอกสาร พิศวงถ่ายเอกสาร ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-ธ.ค.-63

ราคา  1,153.00 บาท ราคา  1,153.00 บาท

51 จดัซ้ือพสัดุพฒันาอาคารสถานท่ี 4,494.00          4,494.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-ธ.ค.-63

ราคา  4,494.00 บาท ราคา  4,494.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

52 จดัซ้ือพสัดุกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ1,639.76          1,639.76          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-ธ.ค.-63

ราคา  1,639.76 บาท ราคา  1,639.76 บาท

53 จดัซ้ือพสัดุพฒันาอาคารสถานท่ี 1,729.12          1,729.12          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-ธ.ค.-63

ราคา  1,729.12 บาท ราคา  1,729.12 บาท

54 จดัซ้ือพสัดุกิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุมจิตอาสา1,998.76          1,998.76          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-ธ.ค.-63

ราคา  1,998.76 บาท ราคา  1,998.76 บาท

55 จดัซ้ือพสัดุปรับปรุงกองอ านวยการกีฬาสี 2,055.47          2,055.47          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-ธ.ค.-63

ราคา  2,055.47 บาท ราคา  2,055.47 บาท

56 จดัซ้ือเติมน ้ามนัรถโรงเรียน 850.00             850.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-ธ.ค.-63

ราคา 850.00 บาท ราคา 850.00 บาท

57 จดัซ้ือพสัดุงานสภานกัเรียน 1,500.00          1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-ธ.ค.-63

ราคา 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท

58 จดัซ้ือพสัดุกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียน3,885.00          3,885.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-ธ.ค.-63

ราคา 3,885.00 บาท ราคา 3,885.00 บาท

59 จดัซ้ือพสัดุกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียน2,322.00          2,322.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-ธ.ค.-63

ราคา 2,322.00 บาท ราคา 2,322.00 บาท

60 จดัซ้ือพสัดุส่งเสริมกการอ่าน 2,090.00          2,090.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-ธ.ค.-63

ราคา 2,090.00 บาท ราคา 2,090.00 บาท

61 จดัซ้ือพสัดุพฒันางานสารบรรณโรงเรียน 4,760.00          4,760.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-ธ.ค.-63

ราคา 4,760.00 บาท ราคา 4,760.00 บาท

62 จดัซ้ือพสัดุพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ1,644.00          1,644.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-ธ.ค.-63

ราคา 1,644.00 บาท ราคา 1,644.00 บาท

63 จดัซ้ือพสัดุพฒันาห้องเรียนคุณภาพ 4,750.00          4,750.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-ธ.ค.-63

ราคา 4,750.00 บาท ราคา 4,750.00 บาท

64 จดัซ้ือพสัดุการเรียนการสอน 2,065.00          2,065.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-ธ.ค.-63

ราคา 2,065.00 บาท ราคา 2,065.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

65 จดัซ้ือพสัดุยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนของนกัเรียน2,826.00          2,826.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-ธ.ค.-63

ราคา 2,826.00 บาท ราคา 2,826.00 บาท

66 จดัซ้ือพสัดุงานพสัดุ-การเงินของโรงเรียน 3,998.00          3,998.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 24-ธ.ค.-63

ราคา 3,998.00 บาท ราคา 3,998.00 บาท

67 จดัซ้ือพสัดุพฒันาห้องคอมพิวเตอร์ 2,469.00          2,469.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ม.ค.-64

ราคา 2,469.00 บาท ราคา 2,469.00 บาท

68 ซ้ือพสัดุพฒันางานสารบรรณ 2,985.00          2,985.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 7-ม.ค.-64

ราคา 2,985.00 บาท ราคา 2,985.00 บาท

69 จา้งท าป้ายไวนิลสภานกัเรียน 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 6-ม.ค.-64

ราคา 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท

70 จา้งถ่ายเอกสารพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 1,055.00          1,055.00          เฉพาะเจาะจง พิศวงถ่ายเอกสาร พิศวงถ่ายเอกสาร ภายในวงเงินงบงประมาณ 4-ม.ค.-64

ราคา 1,055.00 บาท ราคา 1,055.00 บาท

71 ซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 2,688.00          2,688.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทีชเทค จ ากดั บ.ทีชเทค จ ากดั ภายในวงเงินงบงประมาณ 8-ม.ค.-64

ราคา 2,688.00 บาท ราคา 2,688.00 บาท

72 ซ้ือพสัดุงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 2,090.00          2,090.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ม.ค.-64

ราคา 2,090.00 บาท ราคา 2,090.00 บาท

73 ซ้ือพสัดุงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 2,090.00          2,090.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ม.ค.-64

ราคา 2,090.00 บาท ราคา 2,090.00 บาท

74 ซ้ือพสัดุพฒันาความปลอดภยัภายในโรงเรียน 909.50             909.50             เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดกลอ้งวงจรปิด หจก.แม่สอดกลอ้งวงจรปิด ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ม.ค.-64

ราคา 909.50 บาท ราคา 909.50 บาท

75 จา้งท าท าเนียบบุคลากร 900.00             900.00             เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ม.ค.-64

ราคา 900.00 บาท ราคา 900.00 บาท

76 จา้งซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิด 909.50             909.50             เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดกลอ้งวงจรปิด หจก.แม่สอดกลอ้งวงจรปิด ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ม.ค.-64

ราคา 909.50 บาท ราคา 909.50 บาท

77 จา้งท าไมไ้ผพ่ร้อมเหลาเก็บใบไมต้ามตน้ไม้ 4,900.00          4,900.00          เฉพาะเจาะจง นายหลา้ สารเอ้ือย นายหลา้ สารเอ้ือย ภายในวงเงินงบงประมาณ 15-ม.ค.-64

ราคา 4,900.00 บาท ราคา 4,900.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

78 ซ้ือพสัดุพฒันางานกิจกรรม(ผา้ลูกไม)้ 1,070.00          1,070.00          เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนทร์ใจดี ร้านราเชนทร์ใจดี ภายในวงเงินงบงประมาณ 19-ม.ค.-64

ราคา 1,070.00 บาท ราคา 1,070.00 บาท

79 ซ้ือพสัดุพฒันางานกิจกรรม(ผา้ลูกไม)้ 1,070.00          1,070.00          เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนทร์ใจดี ร้านราเชนทร์ใจดี ภายในวงเงินงบงประมาณ 19-ม.ค.-64

ราคา 1,070.00 บาท ราคา 1,070.00 บาท

80 จา้งท าตรายาง รองผูอ้  านวยการ 350.00             350.00             เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 20-ม.ค.-64

ราคา 350.00 บาท ราคา 350.00 บาท

81 เติมน ้ามนัรถตดัหญา้โรงเรียน 1,122.60          1,122.60          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 22-ม.ค.-64

ราคา 1,122.60 บาท ราคา 1,122.60 บาท

82 เติมน ้ามนัรถตดัหญา้โรงเรียน 1,122.60          1,122.60          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 22-ม.ค.-64

ราคา 1,122.60 บาท ราคา 1,122.60 บาท

83 ซ้ือพสัดุปรับปรุงห้องโสตฯโรงเรียน 1,180.00          1,180.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 27-ม.ค.-64

ราคา 1,180.00 บาท ราคา 1,180.00 บาท

84 จา้ง DD.บอร์ด 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 27-ม.ค.-64

ราคา 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท

85 ซ้ือพสัดุปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียน(ตน้ไม)้ 1,070.00          1,070.00          เฉพาะเจาะจง โด่งพนัธุ์ไม้ โด่งพนัธุ์ไม้ ภายในวงเงินงบงประมาณ 27-ม.ค.-64

ราคา 1,070.00 บาท ราคา 1,070.00 บาท

86 ซ้ือพสัดุปรับปรุงห้องโสตฯโรงเรียน 1,180.00          1,180.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 27-ม.ค.-64

ราคา 1,180.00 บาท ราคา 1,180.00 บาท

87 ซ้ือพสัดุปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียน(ตน้ไม)้ 1,070.00          1,070.00          เฉพาะเจาะจง โด่งพนัธุ์ไม้ โด่งพนัธุ์ไม้ ภายในวงเงินงบงประมาณ 27-ม.ค.-64

ราคา 1,070.00 บาท ราคา 1,070.00 บาท

88 จา้งท าตวัอกัษรพลาสวดู 2,500.00          2,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเวิร์ดปร้ิน ร้านเวิร์ดปร้ิน ภายในวงเงินงบงประมาณ 27-ม.ค.-64

ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท

89 ซ้ือพสัดุพฒันาห้องโสตฯ(หลอดไฟ) 1,800.00          1,800.00          เฉพาะเจาะจง บุญการไฟฟ้า บุญการไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-ม.ค.-64

ราคา 1,800.00 บาท ราคา 1,800.00 บาท

90 จดัซ้ือเติมน ้ามนัรถโรงเรียน 1,060.00          1,060.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-ม.ค.-64

ราคา 1,060.00 บาท ราคา 1,060.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

91 ซ้ือพสัดุใชใ้นงานปกครอง(แป้นพิมพ)์ 189.00             189.00             เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 2-ก.พ.-64

ราคา 189.00 บาท ราคา 189.00 บาท

92 จา้งท าป้ายไวนิลห้องภาษาไทย 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 9-ก.พ.-64

ราคา 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท

93 ซ้ือพสัดุใชใ้นงานแผนงานโรงเรียน 2,760.00          2,760.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 10-ก.พ.-64

ราคา 2,760.00 บาท ราคา 2,760.00 บาท

94 จา้งท าไมไ้ผพ่ร้อมเหลาเก็บใบไมต้ามตน้ไม้ 3,100.00          3,100.00          เฉพาะเจาะจง นายหลา้ สารเอ้ือย นายหลา้ สารเอ้ือย ภายในวงเงินงบงประมาณ 10-ก.พ.-64

ราคา 3,100.00 บาท ราคา 3,100.00 บาท

95 จา้งติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟ 1,950.00          1,950.00          เฉพาะเจาะจง เอมเค การไฟฟ้า เอมเค การไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 16-ก.พ.-64

ราคา 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท

96 ซ้ือพสัดุในการเรียนการสอน(วาลว์แก๊ส) 600.00             600.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดสวสัด์ิการคา้ 2002 หจก.แม่สอดสวสัด์ิการคา้ 2002 ภายในวงเงินงบงประมาณ 16-ก.พ.-64

ราคา 600.00 บาท ราคา 600.00 บาท

97 เติมน ้ามนัรถตดัหญา้โรงเรียน 1,043.60          1,043.60          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 19-ก.พ.-64

ราคา 1,043.60 บาท ราคา 1,043.60 บาท

98 จา้งท าป้ายไวนิลห้องภาษาพม่า 2,000.00          2,000.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 24-ก.พ.-64

ราคา  2,000.00 บาท ราคา  2,000.00 บาท

99 จา้งยา้ยประตูห้องและกั้นห้องใหม่ 1,500.00          1,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์  แสนยะ นายสุวิทย ์  แสนยะ ภายในวงเงินงบงประมาณ 23-ก.พ.-64

ราคา  1,500.00 บาท ราคา  1,500.00 บาท

100 จา้งท าป้ายไวนิลโครงไม้ 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 23-ก.พ.-64

ราคา  1,000.00 บาท ราคา  1,000.00 บาท

101 ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน 4,170.00          4,170.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 24-ก.พ.-64

ราคา  4,170.00 บาท ราคา  4,170.00 บาท

102 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 1-มี.ค.-64

ราคา  500.00 บาท ราคา  500.00 บาท

103 จา้งซ่อมแอมป์ 400.00             400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านดงล าโพง ร้านดงล าโพง ภายในวงเงินงบงประมาณ 1-มี.ค.-64

ราคา  400.00 บาท ราคา  400.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

104 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพแ์ละเปล่ียนตลบัหมึก 1,125.00          1,125.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 1-มี.ค.-64

ราคา 1,125.00 บาท ราคา 1,125.00 บาท

105 จดัซ้ือเติมน ้ามนัรถโรงเรียน 4,510.00          4,510.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 26-ก.พ.-64

ราคา  4,510.00 บาท ราคา  4,510.00 บาท

106 ซ้ือพสัดุพฒันาผลสมัฤทธ์ินกัเรียน 490.00             490.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 1-มี.ค.-64

ราคา  490.00 บาท ราคา  490.00 บาท

107 ซ้ือพสัดุปรับปรุงห้องผูบ้ริหาร 400.00             400.00             เฉพาะเจาะจง ช่างเล็ก กระจกอะลูมิเนียม ช่างเล็ก กระจกอะลูมิเนียม ภายในวงเงินงบงประมาณ 1-มี.ค.-64

ราคา  400.00 บาท ราคา  400.00 บาท

108 ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน(กองเทนเนอร์) 4,400.00          4,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 8-มี.ค.-64

ราคา  4,400.00 บาท ราคา  4,400.00 บาท

109 จา้งท าป้ายไวนิลรับสมคัรนกัเรียน 3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 8-มี.ค.-64

ราคา  3,000.00 บาท ราคา  3,000.00 บาท

110 ซ้ือพสัดุพฒันาห้องเรียนและพฒันากิจกรรมลูกเสือ 2,535.90          2,535.90          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 10-มี.ค.-64

ราคา  2,535.90 บาท ราคา  2,535.90 บาท

111 ซ้ือพสัดุพฒันาห้องศูนยส่์งเสริมวิชาการ 913.78             913.78             เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 10-มี.ค.-64

ราคา  913.78บาท ราคา  913.78บาท

112 ซ้ือพสัดุปรับปรุงห้องผูบ้ริหาร 1,631.75          1,631.75          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 10-มี.ค.-64

ราคา  1,631.75 บาท ราคา  1,631.75 บาท

113 ซ้ือพสัดุปรับปรุงห้องโสตฯโรงเรียน 2,347.58          2,347.58          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 15-มี.ค.-64

ราคา  2,347.58 บาท ราคา  2,347.58 บาท

114 ซ้ือพสัดุใชใ้นงานสภานกัเรียน 1,860.00          1,860.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 15-มี.ค.-64

ราคา  1,860.00 บาท ราคา  1,860.00 บาท

115 ซ้ือพสัดุพฒันางานเกษตรในโรงเรียน 2,600.00          2,600.00          เฉพาะเจาะจง โด่งพนัธุ์ไม้ โด่งพนัธุ์ไม้ ภายในวงเงินงบงประมาณ 15-มี.ค.-64

ราคา 2,600.00 บาท ราคา 2,600.00 บาท

116 ซ้ือพสัดุใชใ้นงานงบประมาณ-แผนงาน 2,570.00          2,570.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 15-มี.ค.-64

ราคา  2,570.00 บาท ราคา  2,570.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

117 ซ้ือพสัดุจดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 2,910.40          2,910.40          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 15-มี.ค.-64

ราคา  2,910.40 บาท ราคา  2,910.40 บาท

118 ซ้ือพสัดุพฒันาอาคารสถานท่ี(ธง) 1,200.00          1,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 15-มี.ค.-64

ราคา  1,200.00 บาท ราคา  1,200.00 บาท

119 ซ้ือพสัดุในการเรียนการสอนห้องเรียนอจัฉริยะ 730.00             730.00             เฉพาะเจาะจง บุญการไฟฟ้า บุญการไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 15-มี.ค.-64

ราคา  730.00 บาท ราคา  730.00 บาท

120 จา้งถ่ายเอกสารงานวิชาการและพสัดุ 645.00             645.00             เฉพาะเจาะจง พิศวงถ่ายเอกสาร พิศวงถ่ายเอกสาร ภายในวงเงินงบงประมาณ 16-มี.ค.-64

ราคา  645.00 บาท ราคา  645.00 บาท

121 จา้งท าป้ายไวนิลนิลและตราป๊ัม 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 16-มี.ค.-64

ราคา  1,000.00 บาท ราคา  1,000.00 บาท

122 จา้งซ่อมและเปล่ียนตลบัหมึกเคร่ืองปร้ิน 975.00             975.00             เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 12-มี.ค.-64

ราคา  975.00 บาท ราคา  975.00 บาท

123 ซ้ือพสัดุพฒันาห้องเรียนคุณภาพ 2,000.00          2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 19-มี.ค.-64

ราคา  2,000.00 บาท ราคา  2,000.00 บาท

124 ซ้ือพสัดุพฒันางานบุคคล 1,925.00          1,925.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 22-มี.ค.-64

ราคา  1,925.00 บาท ราคา  1,925.00 บาท

125 ซ้ือพสัดุจดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 3,910.00          3,910.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 22-มี.ค.-64

ราคา  3,910.00 บาท ราคา  3,910.00 บาท

126 ซ้ือพสัดุพฒันาห้องเรียนอจัฉริยะ 1,270.00          1,270.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 31-มี.ค.-64

ราคา  1,270.00 บาท ราคา  1,270.00 บาท

127 ซ้ือพสัดุงานอนามยัโรงเรียน 1,320.00          1,320.00          เฉพาะเจาะจง บุญการไฟฟ้า บุญการไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 29-มี.ค.-64

ราคา  1,320.00 บาท ราคา  1,320.00 บาท

128 เติมน ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้โรงเรียน 1,071.60          1,071.60          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 23-มี.ค.-64

ราคา  1,071.60 บาท ราคา  1,071.60 บาท

129 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินงานแผนพฒันาโรงเรียน 3,190.00          3,190.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 1-เม.ย.-64

ราคา  3,190.00 บาท ราคา  3,190.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

130 ซ้ือตลบัหมึกใชใ้นงานกิจกรรมโรงเรียน 825.00             825.00             เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 5-เม.ย.-64

ราคา  825.00 บาท ราคา  825.00 บาท

131 ซ้ือน ้ามนัดีเซล 1,170.00          1,170.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-เม.ย.-64

ราคา 1ม170.00 บาท ราคา 1ม170.00 บาท

132 ซ้ือเคร่ืองปร้ิน 3,990.00          3,990.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์(สาขา 0001) หจก.ตากคอมพิวเตอร์(สาขา 0001) ภายในวงเงินงบงประมาณ 5-พ.ค.-64

ราคา 3,990.00 บาท ราคา 3,990.00 บาท

134 ซ้ือพสัดุใชใ้นงานธุรการโรงเรียน 2,090.00          2,090.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 5-พ.ค.-64

ราคา  2,090.00 บาท ราคา  2,090.00 บาท

135 เติมน ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้โรงเรียน 2,369.20          2,369.20          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 5-พ.ค.-64

ราคา  2,369.20 บาท ราคา  2,369.20 บาท

136 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินงานบริหารงบประมาณ 300.00             300.00             เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 17-พ.ค.-64

ราคา  300.00 บาท ราคา  300.00 บาท

137 ซ้ือพสัดุพฒันาโรงเรียน(ใบมีดตดัหญา้) 560.00             560.00             เฉพาะเจาะจง แสนเจริญกลเกษตร แสนเจริญกลเกษตร ภายในวงเงินงบงประมาณ 24-พ.ค.-64

ราคา  560.00 บาท ราคา  560.00 บาท

138 ซ้ือพสัดุพฒันาโรงเรียน(ปุ๋ ยเคมี,ยาก าจดัวชัพืช) 1,235.00          1,235.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุธิดาการเกษตร ร้านสุธิดาการเกษตร ภายในวงเงินงบงประมาณ 24-พ.ค.-64

ราคา  1,235.00 บาท ราคา  1,235.00 บาท

139 ซ้ือพสัดุใชใ้นห้องเรียนศิลปะ 2,500.00          2,500.00          เฉพาะเจาะจง เอมเค การไฟฟ้า เอมเค การไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 24-พ.ค.-64

ราคา  2,500.00 บาท ราคา  2,500.00 บาท

140 ซ้ือพสัดุปรับปรุงห้องเรียน 730.00             730.00             เฉพาะเจาะจง เอมเค การไฟฟ้า เอมเค การไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 19-พ.ค.-64

ราคา  730.00 บาท ราคา  730.00 บาท

141 ซ้ือพสัดุปรับปรุงห้องผูบ้ริหาร 1,490.00          1,490.00          เฉพาะเจาะจง เอมเค การไฟฟ้า เอมเค การไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 24-พ.ค.-64

ราคา  1,490.00 บาท ราคา  1,490.00 บาท

142 ซ้ือพสัดุใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตโ์รงเรียน 2,675.00          2,675.00          เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐภายในวงเงินงบงประมาณ 24-พ.ค.-64

ราคา  2,675.00 บาท ราคา  2,675.00 บาท

143 ซ้ือพสัดุใชใ้นงานสารบรรณโรงเรียน 4,180.00          4,180.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-พ.ค.-64

ราคา  4,180.00 บาท ราคา  4,180.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

144 ซ้ือพสัดุใชใ้นงานวิชาการโรงเรียน(เคร่ืองปร้ิน) 3,990.00          3,990.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-พ.ค.-64

ราคา  3,990.00 บาท ราคา  1,270.00 บาท

145 ซ้ือพสัดุพฒันาห้องศูนยส่์งเสริมวิชาการ 1,453.00          1,453.00          เฉพาะเจาะจง บ.เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ  ากดั สาขาแม่สอดบ.เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ  ากดั สาขาแม่สอด ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-พ.ค.-64

ราคา  1,453.00 บาท ราคา  1,453.00 บาท

146 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินงานกิจการนกัเรียน 300.00             300.00             เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-พ.ค.-64

ราคา  300.00 บาท ราคา  300.00 บาท

147 จา้งท าตรายางใชใ้นงานสารบรรณ 350.00             350.00             เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 28-พ.ค.-64

ราคา  350.00 บาท ราคา  350.00 บาท

148 เติมน ้ามนัรถโรงเรียน 1,070.00          1,070.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 31-พ.ค.-64

ราคา  1,070.00 บาท ราคา  1,070.00 บาท

149 เติมน ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้โรงเรียน 1,155.60          1,155.60          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 31-พ.ค.-64

ราคา  1,155.60 บาท ราคา  1,155.60 บาท

150 จา้งปรับปรุงหอประชุม 68,180.00         68,180.00         เฉพาะเจาะจง นางดวงดาว  แซ่ล้ิม นางดวงดาว  แซ่ล้ิม ภายในวงเงินงบงประมาณ 1-มิ.ย.-64

ราคา  68,180.00 บาท ราคา  68,180.00 บาท

151 ซ้ือพสัดุปรับปรุงห้องโสตฯ 7,320.94          7,320.94          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 9-มิ.ย.-64

ราคา  7,320.94 บาท ราคา  7,320.94 บาท

152 ซ้ือพสัดุปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน 14,318.74         14,318.74         เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 9-มิ.ย.-64

ราคา  14,318.74 บาท ราคา  14,318.74 บาท

153 จา้งท าป้ายไวนิลงานประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 1,300.00          1,300.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 9-มิ.ย.-64

ราคา  1,300.00 บาท ราคา  1,300.00 บาท

154 จา้งท าป้ายไวนิลการใชอ้าคารสถานท่ีโรงเรียน 1,060.00          1,060.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 9-มิ.ย.-64

ราคา  1,060.00 บาท ราคา  1,060.00 บาท

155 จา้งท าป้ายไวนิลสถิติการมาเรียน 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 9-มิ.ย.-64

ราคา  500.00 บาท ราคา  500.00 บาท

156 ซ้ือพสัดึปรับภูมิทศัน์โรงเรียน 380.00             380.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสุธิดาการเกษตร ร้านสุธิดาการเกษตร ภายในวงเงินงบงประมาณ 9-มิ.ย.-64

ราคา  380.00 บาท ราคา  380.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

157 ซ้ือพสัดึปรับภูมิทศัน์โรงเรียน 1,125.00          1,125.00          เฉพาะเจาะจง แสนเจริญกลเกษตร แสนเจริญกลเกษตร ภายในวงเงินงบงประมาณ 9-มิ.ย.-64

ราคา  1,125.00 บาท ราคา  1,125.00 บาท

158 ซ้ือพสัดุงานพฒันาผลสมัฤทธ์ินกัเรียน 1,670.00          1,670.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  1,670.00 บาท ราคา  1,670.00 บาท

159 ซ้ือพสัดุใชใ้นการเรียนการสอนวิชาคณิตฯ 3,588.00          3,588.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  3,588.00 บาท ราคา  3,588.00 บาท

160 ซ้ือพสัดึงานอนามยัโรงเรียน 15,455.00         15,455.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  15,455.00 บาท ราคา  15,455.00 บาท

161 ซ้ือพสัดุงานธุระการโรงเรียน 4,823.00          4,823.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  4,823.00 บาท ราคา  4,823.00 บาท

162 ซ้ือพสัดุใชใ้นการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 5,940.00          5,940.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  5,940.00 บาท ราคา  5,940.00 บาท

163 ซ้ือพสัดุใชใ้นการเรียนการสอนกลุ่มสาระสงัคมฯ 7,325.00          7,325.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  7,325.00 บาท ราคา  7,325.00 บาท

164 ซ้ือพสัดุพมันาสถานท่ีบริเวณโรงเรียน 600.00             600.00             เฉพาะเจาะจง นายกิตติภูมิ  ทาพนัธ์ นายกิตติภูมิ  ทาพนัธ์ ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  600.00 บาท ราคา  600.00 บาท

165 ซ้ือพสัดึพฒันาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1,563.00          1,563.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  1,563.00 บาท ราคา  1,563.00 บาท

166 ซ้ือพสัดุในการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษต่างประเทศ1,590.00          1,590.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  1,590.00 บาท ราคา  1,590.00 บาท

167 ซ้ือพสัดุใชใ้นงานเวรยามรักษาการโรงเรียน 2,990.00          2,990.00          เฉพาะเจาะจง หจก.กมลการคา้ หจก.กมลการคา้ ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  2,990.00 บาท ราคา  2,990.00 บาท

168 ซ้ือพสัดุงานกิจกรรมนกัเรียนการสแนของนกัเรียน 3,010.00          3,010.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  3,010.00 บาท ราคา  3,010.00 บาท

169 ซ้ือพสัดุงานวิชาการ 575.00             575.00             เฉพาะเจาะจง บุญการไฟฟ้า บุญการไฟฟ้า ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-มิ.ย.-64

ราคา  575.00 บาท ราคา  575.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

170 จา้งซ่อมปร้ินเตอร์ 1,730.00          1,730.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 17-มิ.ย.-64

ราคา  1,730.00 บาท ราคา  1,730.00 บาท

171 ซ้ือพสัดุพฒันาห้องเรียน ห้องฟิสิกส์ 116 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง MR.D.I.Y.(Bangkok) Co.,LTD. MR.D.I.Y.(Bangkok) Co.,LTD. ภายในวงเงินงบงประมาณ 21-มิ.ย.-64

ราคา  1,000.00 บาท ราคา  1,000.00 บาท

172 ซ้ือพสัดุพฒันาห้องเรียน ห้องฟิสิกส์ 116 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง MR.D.I.Y.(Bangkok) Co.,LTD. MR.D.I.Y.(Bangkok) Co.,LTD. ภายในวงเงินงบงประมาณ 21-มิ.ย.-64

ราคา  1,000.00 บาท ราคา  1,000.00 บาท

173 ซ้ือพสัดุงานพสัดุโรงเรียน 3,040.00          3,040.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 25-มิ.ย.-64

ราคา  3,040.00 บาท ราคา  3,040.00 บาท

174 เติมน ้ามนัรถโรงเรียน 1,030.00          1,030.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 1-ก.ค.-64

ราคา  1,030.00 บาท ราคา  1,030.00 บาท

175 เติมน ้ามนัรถตดัหญา้ 1,215.60          1,215.60          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 1-ก.ค.-64

ราคา  1,215.60 บาท ราคา  1,215.60 บาท

176 จา้งปรับปรุงห้องศูนยส่์งเสริมวิชาการ 4,950.00          4,590.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ก.ค.-64

ราคา  4,590.00 บาท ราคา  4,590.00 บาท

177 จา้งปรับปรุงทางเดินนกัเรียน 4,900.00          4,900.00          เฉพาะเจาะจง นายกิตติภูมิ  ทาพนัธ์ นายกิตติภูมิ  ทาพนัธ์ ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-ก.ค.-64

ราคา  4,900.00 บาท ราคา  4,900.00 บาท

178 จา้งตกแต่งห้องเรียนคุณภาพ 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ออโต ้ดีไซน์ ป้ายครบวงจร ภายในวงเงินงบงประมาณ 14-ก.ค.-64

ราคา  1,000.00 บาท ราคา  1,000.00 บาท

179 เติมน ้ามนัรถโรงเรียน 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-ก.ค.-64

ราคา  1,000.00 บาท ราคา  1,000.00 บาท

180 เติมน ้ามนัรถตดัหญา้ 1,203.50          1,203.50          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-ก.ค.-64

ราคา  1,203.50 บาท ราคา  1,203.50 บาท

181 ซ้ือพสัดุโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน16,930.00         16,930.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 5-ส.ค.-64

ราคา  16,930.00 บาท ราคา  16,930.00 บาท

182 ซ้ือพสัดุกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2,000.00          2,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 5-ส.ค.-64

ราคา  2,000.00 บาท ราคา  2,000.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

183 ซ้ือพสัดุกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย3,600.00          3,600.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 5-ส.ค.-64

ราคา  3,600.00 บาท ราคา  3,600.00 บาท

184 ซ้ือพสัดดุพฒันาห้องเรียนคุณภาพ 8,661.00          8,661.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ส.ค.-64

ราคา  8,661.00 บาท ราคา  8,661.00 บาท

185 ซ้ือพสัดุกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ5,279.00          5,279.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ส.ค.-64

ราคา  5,279.00 บาท ราคา  5,279.00 บาท

186 ซ้ือพสัดุงานวดัผล 19,816.00         19,816.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ส.ค.-64

ราคา  3,040.00 บาท ราคา  3,040.00 บาท

187 ซ้ือพสัดุพฒันาห้องเรียนคุณภาพ 16,551.00         16,551.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 20-ส.ค.-64

ราคา  16,551.00 บาท ราคา  16,551.00 บาท

188 ซ้ือพสัดุงานอนามนัโรงเรียน 1,800.00          1,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ร้านสุรีย ์ ส านกังานใหญ่ ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ส.ค.-64

ราคา  1,800.00 บาท ราคา  1,800.00 บาท

189 จา้งถ่ายเอกสาร 1,247.00          1,247.00          เฉพาะเจาะจง พิศวงถ่ายเอกสาร พิศวงถ่ายเอกสาร ภายในวงเงินงบงประมาณ 16-ส.ค.-64

ราคา  1,247.00 บาท ราคา  1,247.00 บาท

190 ซ้ือพสัดุพฒันาอาคารสถานท่ี 1,780.00          1,780.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุธิดาการเกษตร ร้านสุธิดาการเกษตร ภายในวงเงินงบงประมาณ 30-ส.ค.-64

ราคา  1,780.00 บาท ราคา  1,780.00 บาท

191 เติมน ้ามนัรถตดัหญา้ 2,667.20          2,667.20          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 31-ส.ค.-64

ราคา  2,667.20 บาท ราคา  2,667.20 บาท

192 เติมน ้ามนัรถ 750.00             750.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 31-ส.ค.-64

ราคา  750.00 บาท ราคา  750.00 บาท

193 เติมน ้ามนัรถ 1,200.00          1,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  หจก.แม่สอดวฒันาบริการ  ภายในวงเงินงบงประมาณ 31-ส.ค.-64

ราคา  1,200.00 บาท ราคา  1,2000.00 บาท

194 ซ้ือพสัดุฦกอาชีพช่างปูน 12,221.00         12,221.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 6-ก.ย.-64

ราคา  12,221.00 บาท ราคา  12,221.00 บาท

195 ซ้ือพสัดุพฒันาอาคารสถานท่ี 5,980.23          5,980.23          เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง หจก.ผาลาดวสัดุก่อสร้าง ภายในวงเงินงบงประมาณ 6-ก.ย.-64

ราคา  5,980.23 บาท ราคา  5,980.23 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิที่ วธีิซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ เหตุผลที่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

จัดซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

196 ซ้ือพสัดุยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 5,175.00          5,175.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) บ.ธนาอนนัต ์จ  ากดั(ส านกังานใหญ่) ภายในวงเงินงบงประมาณ 6-ก.ย.-64

ราคา  5,175.00 บาท ราคา  5,175.00 บาท

197 ซ้ือพสัดุใชใ้นการเรียนการสอนห้องคอมพิวเตอรืและห้องอจัฉริยะ8,070.00          8,070.00          เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 6-ก.ย.-64

ราคา  8,070.00 บาท ราคา  8,070.00 บาท

198 ซ้ือพสัดุงานพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 960.00             960.00             เฉพาะเจาะจง บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)บ.เดอะซิสเตม็ เอน็ เจ จ  ากดั(ส านกังานใหญ่)ภายในวงเงินงบงประมาณ 6-ก.ย.-64

ราคา  960.00 บาท ราคา  960.00 บาท

199 ซ้ือพสัดุเคร่ืองตดัหญา้ 730.00             730.00             เฉพาะเจาะจง แสนเจริญกลเกษตร แสนเจริญกลเกษตร ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ก.ย.-64

ราคา  730.00 บาท ราคา  730.00 บาท

200 ซ้ือพสัดุพฒันาส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน 1,700.00          1,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุธิดาการเกษตร ร้านสุธิดาการเกษตร ภายในวงเงินงบงประมาณ 13-ก.ย.-64

ราคา  1,700.00 บาท ราคา  1,700.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างในรอบเดอืน  1 ตุลาคม 2563 - 30  กนัยายน 2564

โรงเรียนแม่กวุทิยาคม   

ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง


