
ล ำดับ วันท่ีประกำศ เร่ือง วิธีกำร ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ งบประมำณ หมำยเหตุ

1 5-ต.ค.-64 การจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานในสถานการณ์โควิดระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เฉพาะเจาะจง ธนพูล ฮอด 51,455.00      

2 1-พ.ย.-64 การจัดจ้างเหมาท าซุ้ม รัชกาลท่ี 9 โครงการปรับปรุงภุมิทัศน์ เฉพาะเจาะจง ช่างมอม 15,000.00      

3 15-พ.ย.-64 การจัดจ้างเหมาปรับปรุงชุดก าจัดขยะ (เตาเผาขยะ) คร้ังท่ี 2 เฉพาะเจาะจง กรวิก 12,000.00      

4 1-ธ.ค.-64 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทาสีสนามโรงเรียน เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภู่พิสิฐ 15,990.00      

5 7-ธ.ค.-64 การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29และห้องส้วมแบบ สปช.601/26 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทนนท์ดี จ ากัด 300,000.00    

6 4-ม.ค.-65 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงงานพัสดุ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 5,000.00        

7 10-ม.ค.-65 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงงานธุรการ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 6,850.00        

8 12-ม.ค.-65 การจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดารประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ 12,496.00      

9 14-ม.ค.-65 การจัดซ้ือของรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาส เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 10,277.00      

10 24-ม.ค.-65 การจัดซ้ือซ้ือชุดกล้องวงจรปิด 4 ตัว กล่องบันทึก 4 ช่องสัญญาณ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอดไวซ์ฮอด 15,000.00      

11 31-ม.ค.-65 การจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดารประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ 21,584.00      

12 2-ก.พ.-65 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภู่พิสิฐ 11,000.00      

13 14-ก.พ.-65 การจัดจ้างท าโปรแกรมแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) เฉพาะเจาะจง ฐนิศร์ 5,000.00        

14 28-ก.พ.-65 การจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดารประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ 21,584.00      

15 9-พ.ค.-65 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องประชุม เฉพาะเจาะจง ร้าน วีอาร์เทคนิคซาวด์ 6,600.00        

16 11-พ.ค.-65 การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนแม่โถวิทยาคม เฉพาะเจาะจง นายซาตรี พยุงจ าปี 10,974.00      

17 11-พ.ค.-65 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนดล พานิช 13,369.00      

รำยกำรประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำง

โรงเรียนแม่โถวิทยำคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5
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18 11-พ.ค.-65 การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพระดับช้ันปฐมวัย เฉพาะเจาะจง ร้าน Alif shop 19,992.00      

19 12-พ.ค.-65 การจัดจ้างเหมาอาหารกลางวันประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เฉพาะเจาะจง อาเม่อ 98,175.00      

20 12-พ.ค.-65 การจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดารประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ 12,496.00      

21 27-พ.ค.-65 การจ้างเหมางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง ร้านวิช่ันบุ๊ค 5,000.00        

22 27-พ.ค.-65 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป่าเปา 5,000.00        

23 31-พ.ค.-65 การจ้างเหมาอาหารกลางวัน ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เฉพาะเจาะจง อาเม่อ 177,660.00    

24 31-พ.ค.-65 การจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดารประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ 22,720.00      

25 10-มิ.ย.-65 การจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับกิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง ร้าน วีอาร์เทคนิคซาวด์ 5,000.00        

26 10-มิ.ย.-65 การจัดซ้ืออุปกรณ์ช่าง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนดล พานิช 6,999.00        

27 15-มิ.ย.-65 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุงหอพักนักเรียน เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนดล พานิช 10,865.00      

28 23-มิ.ย.-65 การจัดซ้ืออัลโตแซกโซโฟน จ านวน 1 เคร่ือง ตามกิจกรรมปรับปรุงวงดุริยางค์ เฉพาะเจาะจง 108 Music Shop Chiang Mai 15,000.00      

29 30-มิ.ย.-65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 เฉพาะเจาะจง อาเม่อ 142,128.00    

30 30-มิ.ย.-65 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ 18,176.00      

31 26-ก.ค.-65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เฉพาะเจาะจง อาเม่อ 204,309.00    

32 26-ก.ค.-65 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดาร ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ 26,128.00      

1,303,827.00 รวมจ ำนวนเงินท้ังหมด


