
แบบ สขร. 1

ว/ด/ป ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1/2563 วัสดุครุภัณฑดนตรี 19,600.00                   19,600.00 เฉพาะเจาะจง รานนิรันดรการดนตรี  รานนิรันดรการดนตรี  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา1/2563 (3 ตุลาคม 2562)

4/2563 ซื้อวัสดุกอสราง 28,248 28,248 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา4/2563 (6 กันยายน 2562 )

5/2563 ซื้อวัสดุกอสราง 19,616.31  19,616.31  เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา5/2563 (13 กันยายน 2562 )

6/2563 วัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00                   20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธงชัย โอเอ เซลส แอนด เซอรวิส หจก. ธงชัย โอเอ เซลส แอนด เซอรวิส สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา6/2563 (20 กันยายน 2562)

7/2563 น้ํายาลางหองน้ํา 28,450 28,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จํากัด บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา7/2563 (24ตุลาคม 2562)

8/2563 จางเหมาติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางครองศิริ เปดสกุล  นางครองศิริ เปดสกุล  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา8/2563(16 ตุลาคม 2562 )

9/2563 วัสดุครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 20,590 20,590 เฉพาะเจาะจง หจก. ทวีศักดิ์การไฟฟา 2018 หจก. ทวีศักดิ์การไฟฟา 2018 สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา9/2563 (24ตุลาคม 2562

10/2563 วัสดุสํานักงาน 7,000.00                     7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว คนึงนิจ ภักดีวงษ  นางสาว คนึงนิจ ภักดีวงษ  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา10/2563 (21ตุลาคม2563)

11/2563 จางเหมาติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นางครองศิริ เปดสกุล  นางครองศิริ เปดสกุล  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา11/2563(24 ตุลาคม 2562 )

12/2563 วัสดุกอสราง 16,349.60  16,349.60  เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา12/2563 (16 ตุลาคม 2562 )

13/2563 วัสดุกอสราง 10,218.50  10,218.50  เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา13/2563(17 ตุลาคม 2562 )

14/2563 วัสดุกอสราง 6,685.00                     6,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา14/2563(18 ตุลาคม 2562 )

15/2563 วัสดุสํานักงาน 6,450.00                     6,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา15/2563(15 ตุลาคม 2562 )

16/2563 วัสดุสํานักงาน 6,500.00                     6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา16/2563(24 ตุลาคม 2562 )

17/2563 วัสดุสํานักงาน 7,936.00                     7,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา17/2563(29 ตุลาคม 2562 )

21/3562 วัสดุงานบานงานครัว 10,200.00                   10,200.00 เฉพาะเจาะจง นางหนูลักษณ ปองคําสอน  นางหนูลักษณ ปองคําสอน  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา21/2563(31 ตุลาคม 2562 )

22/2563 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 15,300.00                   15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริ บุรีรัมย (จี) จํากัด บริษัท สิริ บุรีรัมย (จี) จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา22/2563(5 พฤศจิกายน 2562 )

23/2563 ครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องโปรเจคเตอร) 61,400.00                   61,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธงชัย โอเอ เซลส แอนด เซอรวิส หจก. ธงชัย โอเอ เซลส แอนด เซอรวิส สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา23/2563(6 พฤศจิกายน 2562 )

24/2563 เครื่องปรับอากาศ 265,000 265,000 เฉพาะเจาะจง รานโอ.อี.ซ.ีอิเล็กทรอนิกส รานโอ.อี.ซ.ีอิเล็กทรอนิกส สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา24/2563(6 พฤศจิกายน 2562 )

25/2563 ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียม 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง รานกิตติ เฟอรนิเจอร  รานกิตติ เฟอรนิเจอร  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา25/2563(12 พฤศจิกายน 2562 )

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562 -สิงหาคม 2563

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
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26/2563 เหมาทําโตะวิทยาสาสตร 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก ธรรมดา  นายสมนึก ธรรมดา  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา26/2563(12 พฤศจิกายน 2562 )

27/2563 วัสดุงานเกษตร 5,560.00                     5,560.00 เฉพาะเจาะจง รานดาวละมัยดอกไมสด  รานดาวละมัยดอกไมสด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา27/2563(1 ตุลาคม 2562 )

28/2563 กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 31,000.00                   31,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปยะพร คอมพิวเตอร  รานปยะพร คอมพิวเตอร  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา28/2563(1 พฤศจิกายน 2562 )

29/2563 วัสดุกอสราง 9,694.20  9,694.20  เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา29/2563(26 ตุลาคม 2562 )

30/2563 วัสดุกอสราง 5,387.45  5,387.45  เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา30/2563(4 พฤศจิกายน 2562 )

31/2563 จางเหมาติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นางครองศิริ เปดสกุล  นางครองศิริ เปดสกุล  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา31/2563(13 พฤศจิกายน 2562 )

32/2563 จางเหมาทําปายไวนิลและโฟมบอรด 8,670 8,670 เฉพาะเจาะจง รานพนมรุงดีไซน  รานพนมรุงดีไซน  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา32/2563(4 พฤศจิกายน 2562 )

33/2563 เหมาพิมพปายสติ๊กเกอรและโฟมบอร  18,015 18,015 เฉพาะเจาะจง รานพนมรุงดีไซน  รานพนมรุงดีไซน  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา33/2563(4 พฤศจิกายน 2562 )

35/2563 จางทําปายอักษรพาดวูด 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทพนมรุงโฆษณาจํากัด  บริษัทพนมรุงโฆษณาจํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา35/2563(5 พฤศจิกายน 2562 )

38/2563 โตะอเนกประสงค ขนาด 45x150x75 ซม. 84,000.00                   84,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ส.สุชาติเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด ส.สุชาติเฟอรนิเจอร สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา38/2563(6 ธันวาคม 2562 )

40/2563 วัสดุเครื่องแตงกายนาฏศิลป 11,700.00                   11,700.00 เฉพาะเจาะจง รานเครื่องประดับไทยบุรีรัมย  รานเครื่องประดับไทยบุรีรัมย  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา40/2563(8 พฤศจิกายน 2562 )

41/2563 วัสดุกอสราง 18,278 18,278 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จํากัด  บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา41/2563(4 พฤศจิกายน 2562 )

42/2563 วัสดุสํานักงาน 8,300.00                     8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา42/2563(22 พฤศจิกายน 2562 )

43/2563 ยางอะไหลรถยนต 20,865.00                   20,865.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นางรองเจริญยางยนต หางหุนสวนจํากัด นางรองเจริญยางยนต สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา43/2563(27 พฤศจิกายน 2562 )

44/2563 กลองแขก 1,600.00                     1,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคีตนาว ี รานคีตนาว ี สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา44/2563(26 พฤศจิกายน 2562 )

45/2563 จางเหมาเปลี่ยนพื้นโตะทดลอง 12,600.00                   12,600.00 เฉพาะเจาะจง ประสงคเฟอรนิเจอร  ประสงคเฟอรนิเจอร  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา45/2563(6 พฤศจิกายน 2562 )

49/2563 จางเหมาซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 27,050.00                   27,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน โอ.อี.ซ.ีอิเล็กทรอนิกส  ราน โอ.อี.ซ.ีอิเล็กทรอนิกส  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา49/2563(9 ธันวาคม 2562 )

50/2563 วัสดุสํานักงาน 14,500.00                   14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา50/2563(11 ธันวาคม 2562 )

51/2563 เครื่องคอมพิวเตอรแบบ All in one 14,000.00                   14,000.00 เฉพาะเจาะจง รานปยะพร คอมพิวเตอร  รานปยะพร คอมพิวเตอร  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา51/2563(17 ธันวาคม 2562 )

52/2563 ครุภัณฑสํานักงาน 10,654.00                   10,654.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จํากัด บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา52/2563(17 ธันวาคม 2562 )

53/2563 วัสดุสํานักงาน 5,515.00                     5,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา53/2563(22 พฤศจิกายน 2562 )
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54/2563 วัสดุกอสราง 11,486.45  11,486.45  เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา54/2563(18 ธันวาคม 2562 )

55/2563 วัสดุกอสราง 5,617.50  5,617.50  เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา55/2563(25 ธันวาคม 2562 )

56/2563 วัสดุกอสราง 12,840.00                   12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา56/2563(27 ธันวาคม 2562 )

57/2563 วัสดุสํานักงาน 8,000.00                     8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา57/2563(27 ธันวาคม 2562 )

58/2563 วัสดุกอสราง 12,898.85  12,898.85  เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา58/2563(2 มกราคม 2563 )

59/2563 ครุภัณฑสํานักงาน 5,800.00                     5,800.00 เฉพาะเจาะจง นาง ดวงตา อนุรักษากรกุล นาง ดวงตา อนุรักษากรกุล สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา59/2563(3 มกราคม 2563 )

64/2563 วัสดุสํานักงาน 6,500.00                     6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา64/2563(15 มกราคม 2563 )

65/2563 วัสดุสํานักงาน 6,500.00                     6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา65/2563(17 มกราคม 2563 )

66/2563 วัสดุสํานักงาน 33,500.00                   33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา66/2563(23 มกราคม 2563)

67/2563 ธงชาติ 5,400.00                     5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว คนึงนิจ ภักดีวงษ นางสาว คนึงนิจ ภักดีวงษ สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา67/2563(24 มกราคม 2563 )

71/2563 วัสดุสํานักงาน 16,000.00                   16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา71/2563(28 กุมภาพันธ 2563 )

72/2563 จางเหมาทําปายโฟมบอรด 5,740.00                     5,740.00 เฉพาะเจาะจง รานอิมเมจ มีเดีย  รานอิมเมจ มีเดีย  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา72/2563(9 มกราคม 2563 )

73/2563 หมึกพิมพริโซ 55,640.00                   55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา73/2563(5 กุมภาพันธ 2563 )

74/2563 หนังสือเรียน ป2563 967,531.32  967,531.32  วิธีคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยแหลมทอง หางหุนสวนจํากัด บุรีรัมยแหลมทอง สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา74/2563(18 มีนาคม 2563 )

75/2563 วัสดุอุปกรณกีฬา 10,020.00                   10,020.00 เฉพาะเจาะจง ราน ซี เค สปอรต  ราน ซี เค สปอรต  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา75/2563(3 มีนาคม 2563 )

76/2563 เจลแอลกอฮอล 8,500.00                     8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จํากัด บริษัท เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา76/2563(11 มีนาคม 2563)

81/2563 ดินปลูก 23,900.00                   23,900.00 เฉพาะเจาะจง นางละมอม พังเกาะ  นางละมอม พังเกาะ  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา81/2563(26 มีนาคม 2563 )

94/2563 จางเหมายานพาหนะ 15,000.00                   15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงรัตน ชํานาญเนาว  นางสาวดวงรัตน ชํานาญเนาว  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา94/2563(10 ธันวาคม 2562 )

95/2563 โชคสวิง 7,700.00                     7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันติ ตะกาบโค นายอนันติ ตะกาบโค สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา95/2563(5 มิถุนายน 2563 )

97/2563 เครื่องวัดอุณหภูมิ 10,950.00                   10,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา97/2563(5 มิถุนายน 2563 )

98/2563 วัสดุสํานักงาน 5,650.00                     5,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา98/2563(8 มิถุนายน 2563 )

101/2563 โตะทํางาน 10,360.00                   10,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิจิตรภัณฑเฟอรนิเจอร1979 จํากัด บริษัทวิจิตรภัณฑเฟอรนิเจอร1979 จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา101/2563(11 มิถุนายน 2563 )
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108/2563 วัสดุกอสราง 30,890.00                   30,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จํากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา108/2563(9 มิถุนายน 2563 )

109/2563 วัสดุกอสราง 7,776.00                     7,776.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จํากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา109/2563(12 มิถุนายน 2563 )

110/2563 วัสดุสํานักงาน 10,740.00                   10,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา110/2563(13 มีนาคม 2563 )

111/2563 ติดตั้ง ซอมแซมระบบไฟฟาและหลังค 18,000.00                   18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวัลย ดวงอาทิตย นายไพรวัลย ดวงอาทิตย สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา111/2563(8 มิถุนายน 2563 )

112/2563 เหมาทาสีอาคารเรียนแบบ 108ล (อาคาร 2) 17,000.00                   17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย พูนพิพัฒน นายไพฑูรย พูนพิพัฒน สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา112/2563(5 มิถุนายน 2563 )

113/2563 วัสดุกอสราง 10,769.55  10,769.55  เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา113/2563(21 เมษายน 2563 )

114/2563 วัสดุกอสราง 32,635.00                   32,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด บริษัท นางรองเคหะภัณฑ จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา114/2563(16 มิถุนายน 2563 )

116/2563 ผาปดจมูกแบบซับ 3 ชั้น 14,400.00                   14,400.00 เฉพาะเจาะจง รานกัญญเกตน  รานกัญญเกตน  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา116/2563(12 มิถุนายน 2563 )

117/2563 เหมาซอมแซมกระเบื้องมุงหลังคา 21,000.00                   21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวัลย ดวงอาทิตย นายไพรวัลย ดวงอาทิตย สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา117/2563(23 มิถุนายน 2563 )

118/2563 ทาสีอาคารเรียนแบบ 108ล (อาคาร 3 18,000.00                   18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย พูนพิพัฒน นายไพฑูรย พูนพิพัฒน สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา118/2563(18 มิถุนายน 2563 )

119/2562 วัสดุการเกษตร 28,600.00                   28,600.00 เฉพาะเจาะจง นาง สมปอง กมลมา นาง สมปอง กมลมา สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา119/2563(12 มิถุนายน 2563 )

124/2563 ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 6,600.00                     6,600.00 เฉพาะเจาะจง รานคลินิก แอรนางรอง  รานคลินิก แอรนางรอง  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา124/2563(3 กรกฎาคม 2563 )

126/2563 เครื่องปรับอากาศ 13,900.00                   13,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมยซัพพลายอีเล็คโทรนิค หจก.บุรีรัมยซัพพลายอีเล็คโทรนิค สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา126/2563(15 กรกฎาคม 2563 )

128/2563 โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 142,900.00                  142,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมยซัพพลายอีเล็คโทรนิค หจก.บุรีรัมยซัพพลายอีเล็คโทรนิค สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา128/2563(15 กรกฎาคม 2563 )

129/2563 วัสดุคอมพิวเตอร 17,041.00                   17,041.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมยซัพพลายอีเล็คโทรนิค หจก.บุรีรัมยซัพพลายอีเล็คโทรนิค สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา129/2563(17 กรกฎาคม 2563 )

131/2563 ลูกวอลเลยบอล 10,680.00                   10,680.00 เฉพาะเจาะจง วังทองสปอรต  วังทองสปอรต  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา131/2563(19 มิถุนายน 2563 )

132/2563 เข็มกลัดนักเรียน 7,500.00                     7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไลค จิวเวลรี่ จํากัด  บริษัทไลค จิวเวลรี่ จํากัด  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา132/2563(28 มกราคม 2563 )

133/2563 กอเทคอนกรีตบริเวณเสาธง 11,300.00                   11,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุระวีร พลศรี นางสุระวีร พลศรี สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา133/2563(20 มีนาคม 2563 )

134/2563 เทปูนรองระบายน้ําโดมเอนกประสงค 30,000.00                   30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุระวีร พลศรี นางสุระวีร พลศรี สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา134/2563(7 เมษายน 2563 )

135/2563 กระดาษบรูฟ A4 6,500.00                     6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา135/2563(3 กรกฎาคม 2563 )

136/2563 เครื่องพิมพ 6,468.00                     6,468.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรองคอมพิวเตอร เซ็นเตอร  หจก.นางรองคอมพิวเตอร เซ็นเตอร  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา136/2563(30 กรกฎาคม 2563 )

137/2563 หนังสือเรียน ป2563 159,144 159,144 เฉพาะเจาะจง รานแหลมทองวิทยา รานแหลมทองวิทยา สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา137/2563(8 มิถุนายน 2563 )
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139/2563 วัสดุสํานักงาน 6,500.00                     6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา139/2563(17กรกฎาคม 2563 )

140/2563 ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 5,500.00                     5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานคลินิก แอรนางรอง  รานคลินิก แอรนางรอง  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา140/2563(6 สิงหาคม 2563 )

141/2563 วัสดุสํานักงาน 18,500.00                   18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา141/2563(7 สิงหาคม 2563 )

143/2563 วัสดุสํานักงาน 14,200.00                   14,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวิทยา จํากัด บริษัท นางรองวิทยา จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา143/2563(21 สิงหาคม 2563 )

144/2563 หมึกพิมพสําเนา 21,400.00                   21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา144/2563(21 สิงหาคม 2563 )

146/2563 เครื่องขยายสัญญาณ 5,800.00                     5,800.00 เฉพาะเจาะจง รานนางรองอิเลคโทรนิค  รานนางรองอิเลคโทรนิค  สนอราคาต่ําสุดเปนประโยชนแกราชกา146/2563(21 สิงหาคม 2563 )
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