
 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวธนัตษร  แสนเมืองซิน  
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,950.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

นางสาววรินทร  ปัดกอง 

         (นางสาววรินทร  ปัดกอง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

บริการท าความสะอาดและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นาย
กิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

นางสาววรินทร  ปัดกอง 

         (นางสาววรินทร  ปัดกอง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการเต้นท ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

บริการเต้นท์ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ น.ส.วิไลวัลย์  อ่อนละไม 

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,700.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

นางสาววรินทร  ปัดกอง 

         (นางสาววรินทร  ปัดกอง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

บริการท าความสะอาดและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นาย
กิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 

นางสาววรินทร  ปัดกอง 

         (นางสาววรินทร  ปัดกอง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

บริการท าความสะอาดและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นาย
กิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

นางสาววรินทร  ปัดกอง 

         (นางสาววรินทร  ปัดกอง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายบุญเลิศ  ศรีเวียง  โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,810.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

นางสาววรินทร  ปัดกอง 

         (นางสาววรินทร  ปัดกอง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดท าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จ้างจัดท าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
จ้างจัดท าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายไพโรจน์  ภาษี  โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 35,480.๐๐ บาท (สาหม่ืนห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 (นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

บริการท าความสะอาดและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นาย
กิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 (นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ อู่ธีรัตน์เจริญยนต์  โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 (นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการท าหนังสือแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการท าหนังสือแนะแนว โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

ท าหนังสือแนะแนว จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ชัยเจริญดีไซน์ปริ้นท์  โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายธีรยุทธ  ทุมจาน โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,150.00 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอจ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ทั่วไป นั้น  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายธีรยุทธ  ทุมจาน โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,050.00 บาท (ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายธีรยุทธ  ทุมจาน โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,690.00 บาท (หกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอจ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ทั่วไป นั้น  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด นั้น  

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายพิเชษฐ์  ผางข่าน้อย โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเคลื่อนย้ายโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอจ้างเคลื่อนย้ายโรงอาหารนั้น  

เคลื่อนย้ายโรงอาหาร จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายเสงี่ยม  ทองแป้น โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอจ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดและซ่อมบ ารุงวัสดุ
อุปกรณ์ทั่วไป นั้น  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายกิ่งแก้ว  พิมพ์อินทร์ โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

         ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร fuji xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร fuji xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
นั้น 

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร fuji xerox จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บุรีรัมย์
เซอร์วิส โอเอ จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

นางสาววรินทร  ปัดกอง 

         (นางสาววรินทร  ปัดกอง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุส านักงาน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน พ.สมนึก3 โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 10,000.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

 

          ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

นางสาววรินทร  ปัดกอง 

         (นางสาววรินทร  ปัดกอง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ครุภัณฑ์ ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน J.I.B โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 13,149.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยส่ีสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

นางสาววรินทร  ปัดกอง 

         (นางสาววรินทร  ปัดกอง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ครุภัณฑ์ ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน พ.สมนึก 3 โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น 6,736.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 (นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ครุภัณฑ์ ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
นั้น 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านหลูเครื่องเขียน โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 8,400.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 (นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งน้ าบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งน้ าบาดาล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
นั้น 

วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งน้ าบาดาล จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ มงคลค้าไม้ โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 8,400.00 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

  



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งรถรับส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งรถรับส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งรถรับส่งนักเรียน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ทวีทรัพย์การเบาะ 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,700.00 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  

 

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ พจมานพาณิชย์ โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,965.00 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ พจมานพาณิชย์ โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 32,940.00 บาท (สามหม่ืนสองพันเก้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

          

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

หนังสือเรียน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษทัเอมพันธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 98,330.00 บาท (เก้าหม่ืนแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

          

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

             ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

หนังสือเรียน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทแหลมทอง โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 47,675.00 บาท (สี่หม่ืนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

          

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

             ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ เฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านพีมรภัทร,ร้าน
สามปอ หจก. กิมหงวน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

          

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

             ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุส านักงาน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ พจมานพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 22,005.46.00 บาท (สองหม่ืนสองพันห้าบาทสี่สิบหกสตางค์ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

          

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ มิตรรุ่งเรืองวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

    

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
----------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้มีโครงการ ขอซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุส านักงาน  จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทโฮมโปร สาขาบุรีรัมย์ โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,690.00 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

          

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

 

 

 


