
1 ซ้ือน้้ำมันส้ำหรับยำนพำหนะโรงเรียน ประจ้ำเดือน 10,763.80       10,763.80       เฉพำะเจำะจง หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 10,763.80 บำท

หจก. แม่สอดวัฒนำบริกำร

รำคำ 10,763.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ย. 64

2 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผลิตภัณฑ์

สมุนไพรน้้ำมันหอมระเหย

6,900.00         6,900.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จิบอังต๊ึงโอสถ

รำคำ 6,900 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด จิบอังต๊ึงโอสถ

รำคำ 6,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

207/2564

1 ก.ย. 64

3 ซ้ือวัสดุส้ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนำอำคำรสถำนท่ี 3,703.00                  3,703.00 เฉพำะเจำะจง เจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 3,703 บำท

เจริญภัณฑ์พำนิช

รำคำ 3,703 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

1 ก.ย. 64

4 ซ้ือวัสดุชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 4,900.00                  4,900.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไฮโดรโปนิคส์กรุ๊ปฯ จ้ำกัด

รำคำ 4,900 บำท

บ. ไฮโดรโปนิคส์กรุ๊ปฯ จ้ำกัด

รำคำ 4,900 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ก.ย. 64

5 จ้ำงจัดท้ำชุดบอร์ดเกม โครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระ

เกียรติ “เยำวชนไทย ท้ำดี ถวำยในหลวง”

12,350.00       12,350.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 12,350 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 12,350 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

211/2564

2 ก.ย. 64

6 วัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำนเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนห้องเรียนอำชีพ

111,070.00            111,070.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 111,070 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 111,070 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

209/2564

3 ก.ย. 64

7 ซ้ือวัสดุส้ำหรับกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือกับทักษะชีวิต 

ต้ำนภัยยำเสพติด

600.00           600.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 600 บำท

หจก.ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์

รำคำ 600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ก.ย. 64

8 ซ้ือวัสดุลวดพันก้ำนส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน 300.00                      300.00 เฉพำะเจำะจง MR.D.I.Y. (BANGKOK) Co.,Ltd.

รำคำ 300 บำท

MR.D.I.Y. (BANGKOK) Co.,Ltd.

รำคำ 300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ก.ย. 64

ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กันยำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กันยำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุฝึกกำรสอนงำนจัดท้ำภำพประดับอัญมณี 9,550.00                  9,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำพประดับพลอย

รำคำ 9,550 บำท

ร้ำนภำพประดับพลอย

รำคำ 9,550 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

208/2564

3 ก.ย. 64

10 จ้ำงจัดท้ำเบำะอ่อนรองน่ัง เพ่ือพัฒนำห้องศูนย์กำร

เรียนรู้ภำษำไทย

2,700.00         2,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ้วนกำรช่ำง

รำคำ 2,700 บำท

ร้ำน อ้วนกำรช่ำง

รำคำ 2,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ก.ย. 64

11 จ้ำงจัดท้ำตรำยำงเพ่ือพัฒนำงำนฝ่ำยธุรกำร นโยบำย 

แผนและงบประมำณ

850.00           850.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินท์ซ็อป

รำคำ 850 บำท

ร้ำนปร้ินท์ซ็อป

รำคำ 850 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 ก.ย. 64

12 ซ้ือวัสดุหินและดินด้ำ ส้ำหรับเตรียมพ้ืนท่ีเรือนเพำะช้ำ 10,400.00              10,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 10,400 บำท

นำยพุฒ สังขะจันทร์

รำคำ 10,400 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

210/2564

6 ก.ย. 64

13 ซ้ือวัสดุพรมปูพ้ืน เพ่ือพัฒนำห้องศูนย์กำรเรียนรู้

ภำษำไทย

1,295.00                  1,295.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 1,295 บำท

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 1,295 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ก.ย. 64

14 จ้ำงจัดท้ำป้ำยสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด โครงงำน

คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

980.00           980.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 980 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 980 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ก.ย. 64

15 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงไม้ และป้ำยไวนิลพร้อมขำต้ัง

(กลุ่มสำระฯ ศิลปะ และงำนอนำมัย)

4,000.00         4,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,000 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 4,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ก.ย. 64

16 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนส้ำหรับกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ

ภำษำเมียนมำ

1,530.00         1,530.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 1,530 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 1,530 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ก.ย. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กันยำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

17 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนส้ำหรับกิจกรรมขยำยเครือข่ำย

โครงงำนคุณธรรมฯ

1,670.00                  1,670.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 1,670 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 1,670 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ก.ย. 64

18 ซ้ือเมล็ดผักและปุ๋ยส้ำหรับกิจกรรมกำรปลูกผักไฮโดร

โปนิกส์

1,850.00                  1,850.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เนรมิตรส่งเสริมกำรเกษตร

รำคำ 1,850 บำท

หจก. เนรมิตรส่งเสริมกำรเกษตร

รำคำ 1,850 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 ก.ย. 64

19 ซ้ือวัสดุฝึกคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับฝึกปฏิบัติและกำร

เรียนกำรสอน

317,706.00            317,706.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 317,706 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 317,706 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

212/2564

8 ก.ย. 64

20 จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมกระดำนในห้องศูนย์พัฒนำ

ศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ HCEC

7,089.35         7,089.35         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 7,089.35 บำท

ร้ำนธวัชชัยอลูมิน่ัม

รำคำ 7,089.35 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

213/2564

3 ก.ย. 64

21 จ้ำงจัดท้ำชุดบอร์ดเกม ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

6,700.00         6,700.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 6,700 บำท

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จ้ำกัด

รำคำ 6,700 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

214/2564

7 ก.ย. 64

22 ซ้ือวัสดุส้ำหรับจัดเตรียมดินเพ่ือปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 3,830.00                  3,830.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.พี.กำร์เด้น

รำคำ 3,830 บำท

ร้ำน เอส.พี.กำร์เด้น

รำคำ 3,830 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ก.ย. 64

23 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง ณ ห้องศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ HCEC

25,000.00       25,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 25,000 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 25,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

215/2564

8 ก.ย. 64

24 จ้างท าอุปกรณ์ส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และ
ผักออร์แกนิค

16,500.00       16,500.00       เฉพำะเจำะจง นิกรกำรช่ำง

รำคำ 16,500 บำท

นิกรกำรช่ำง

รำคำ 16,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

216/2564

8 ก.ย. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กันยำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร 22,537.78              22,537.78 เฉพำะเจำะจง บริษัทเมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 22,537.78 บำท

บริษัทเมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ้ำกัด

รำคำ 22,537.78 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

217/2564

8 ก.ย. 64

26 จ้างจัดท าและติดต้ังภาพพร้อมกรอบ ภายในห้อง
วิชาการ

10,000.00       10,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ภูไหมค้ำ

รำคำ 10,000 บำท

ร้ำน ภูไหมค้ำ

รำคำ 10,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

218/2564

8 ก.ย. 64

27 ซ้ือวัสดุหมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ส้ำหรับกิจกรรมกำร

แข่งขันทักษะภำษำเมียนมำ

2,220.00                  2,220.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 2,220 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 2,220 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ก.ย. 64

28 จ้ำงเหมำบริกำรเข้ำเล่มเอกสำร 4,643.80         4,643.80         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 4,643.80 บำท

ร้ำน ล้ำพรวนถ่ำยเอกสำร

รำคำ 4,643.80 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ก.ย. 64

29 จ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรม
ระบบดูแลนักเรียน iStudent

20,000.00       20,000.00       เฉพำะเจำะจง แฮปป้ีซอฟต์ 2010

รำคำ 20,000 บำท

แฮปป้ีซอฟต์ 2010

รำคำ 20,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

219/2564

10 ก.ย. 64

30 ซ้ือผ้ำปูท่ีนอนส้ำหรับห้องพยำบำลโรงเรียน 2,080.00                  2,080.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหวังดี

รำคำ 2,080 บำท

ร้ำนหวังดี

รำคำ 2,080 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 ก.ย. 64

31 ซ้ือกระดำษส้ำหรับจัดท้ำเกียรติบัตรกิจกรรมรู้ตน รู้

งำน สำนฝันสู่อำชีพ

297.00                      297.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 297 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 297 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 ก.ย. 64

32 จ้ำงจัดพิมพ์สติกเกอร์โลโก้ส้ำหรับติดผลิตภัณฑ์ของ

นักเรียนห้องเรียนอำชีพ

1,450.00         1,450.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 1,450 บำท

ร้ำน แม่สอด โฆษณำ

รำคำ 1,450 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 ก.ย. 64



ล ำดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง

วิธีซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กันยำยน 2564

โรงเรียนสรรพวิทยำคม อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก

รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

33 ซ้ือวัสดุกระดำนและอุปกรณ์ส้ำนักงำนส้ำหรับโครงกำร

โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

14,340.00              14,340.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 14,340 บำท

หจก. ที.เอ็ม.ซี. ครุภัณฑ์

รำคำ 14,340 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

220/2564

20 ก.ย. 64

34 ซ้ือวัสดุพำวเวอร์แบงค์ส้ำหรับโครงกำรโรงเรียนปลอด

ขยะ Zero Waste School

3,000.00                  3,000.00 เฉพำะเจำะจง เอ็น. เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 3,000 บำท

เอ็น. เอ. สหภัณฑ์

รำคำ 3,000 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ย. 64

35 ซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ส้ำหรับโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 

Zero Waste School

2,660.00                  2,660.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 2,660 บำท

หจก. ตำกคอมพิวเตอร์

รำคำ 2,660 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 ก.ย. 64

36 จ้ำงเหมำปรับปรุงทำสีภำยในห้องปฏิบัติกำรทำง

วิทยำศำสตร์

35,500.00       35,500.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด หว่ำงบริกำร

รำคำ 35,500 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด หว่ำงบริกำร

รำคำ 35,500 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

221/2564

20 ก.ย. 64

37 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล,โครงฉำกหลัง,สติกเกอร์ฟิว

เจอร์บอร์ด,สติกเกอร์พลำสวูด ขนำดต่ำงๆ

37,600.00              37,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 37,600 บำท

ร้ำน ออโต้ดีไซน์

รำคำ 37,600 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

222/2564

28 ก.ย. 64

38 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศส้ำหรับติดต้ังภำยในห้อง

ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ HCEC

187,300.00      187,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 187,300 บำท

ร้ำนพลอยสวย

รำคำ 187,300 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

223/2564

28 ก.ย. 64

39 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำแหล่ง

เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศท่ี ๒

19,950.00              19,950.00 เฉพำะเจำะจง นำงศรีเกษม ศรีหำตำ

รำคำ 19,950 บำท

นำงศรีเกษม ศรีหำตำ

รำคำ 19,950 บำท

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

224/2564

28 ก.ย. 64

40 จ้ำงเหมำจัดสวนเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำศูนย์

กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์

7,000.00                  7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคำร วงค์ธิมำ

รำคำ 7,000

นำยคำร วงค์ธิมำ

รำคำ 7,000

เสนอรำคำตำมข้อก้ำหนด

ภำยในวงเงินงบประมำณ

225/2564

28 ก.ย. 64


