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หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

21-ต.ค.-64 1/2565 เคร่ืองวดัอุณหภูมิพร้อมที่พ่นแอลกอฮอล์ 13,789 13,789 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ1/2565(21 ตุลาคม 2564)

29-ต.ค.-64 2/2565 ไมโครโฟนไร้สาย 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองอิเลคโทรนิค ร้านนางรองอิเลคโทรนิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ2/2565(29 ตุลาคม 2564)

4-พ.ย.-64 3/2565 พัดลมเพดานฮูซัน 56 นิว้ 28,900 28,900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวศัีกด์ิการไฟฟ้า 2018ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวศัีกด์ิการไฟฟ้า 2018เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ3/2565(4 พฤศจกิายน 2564)

4-พ.ย.-64 4/2565 จา้งเหมาติดต้ังพัดลม 9,300 9,300 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี คงกระโฮ่ นายชาตรี คงกระโฮ่ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ4/2564(4 พฤศจกิายน 2564)

27-ต.ค.-64 5/2565 หมึกเคร่ืองพิมพ์ ระบบเลเซอร์ 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ ว ีเทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดบริษัท ที เอ ว ีเทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดเสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ5/2565(27 ตุลาคม 2564)

1-พ.ย.-64 6/2565 จา้งเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล 5,880 5,880 ร้านพนมรุ้งดีไซน์ ร้านพนมรุ้งดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ6/2565(1 พฤศจกิายน 2564)

1-พ.ย.-64 7/2565 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 482,570.00 482,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ซอฟแวร์ จ ากัด บริษัท บางกอก ซอฟแวร์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ7/2565(1 พฤศจกิายน 2564)

15-พ.ย.-64 9/2565 เช่าเคร่ืองอัดส าเนาดิจติอล 275,000 275,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ9/2565(15 พฤศจกิายน 2564)

15-พ.ย.-64 10/2565 จา้งเหมาปรับปรุงห้องสมุด 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ เซรามิค หจก.เอ เอ เซรามิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ10/2565(15 พฤศจกิายน 2564)

15-พ.ย.-64 11/2565 จา้งเหมาเกรดดิน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ แสนค าภา นายพรเทพ แสนค าภา เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ11/2565(15 พฤศจกิายน 2564)

9-พ.ย.-64 12/2565 กระดาษถ่ายเอกสาร 7,300 7,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ12/2565(9 พฤศจกิายน 2564)

16-พ.ย.-64 13/2565 กระดาษโรเนียวบรู๊ฟ เอ 4 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ16/2565(16 พฤศจกิายน 2564)

26-ต.ค.-64 17/2565 เคร่ืองวดัอุณหภูมิพร้อมพ่นแอลกอฮอล์ 7,550 7,550 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ17/2565(26 ตุลาคม 2564)

5-พ.ย.-64 18/2565 ผ้าต่วน 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง ร้านปานจนัทร์ ร้านปานจนัทร์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ18/2565(26 ตุลาคม 2564)

17-พ.ย.-64 19/2565 เก้าอีพ้ลาสติก 9,900 9,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเจริญ โฮม เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท มาเจริญ โฮม เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ19/2565(17 พฤศจกิายน 2564)

18-พ.ย.-64 20/2565 มีดและอุปกรณ์การเกษตร 9,410 9,410 เฉพาะเจาะจง ก.การค้ามีดโคราช ก.การค้ามีดโคราช เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ20/2565(18 พฤศจกิายน 2564)

18-พ.ย.-64 22/2565 ดินปลูก 5,700 5,700 เฉพาะเจาะจง นางละม่อม พังเกาะ นางละม่อม พังเกาะ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ22/2565(18 พฤศจกิายน 2564)

19-พ.ย.-64 23/2565 คอมพิวเตอร์แบบเคล่ือนที่ (Notebook) 15,500 15,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองคอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองคอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ23/2565(18 พฤศจกิายน 2564)

20-พ.ย.-64 25/2565 จา้งเหมาปรับปรุงห้อง บริหารบุคคล 55,000 55,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ เซรามิค หจก.เอ เอ เซรามิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ25/2565(20 พฤศจกิายน 2564)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 -สิงหาคม 2565

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2565 (1)
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19-พ.ย.-64 26/2565 กระดาษ เอ 4, 80 แกรม 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ26/2565(19 พฤศจกิายน 2564)

19-พ.ย.-64 27/2565 จา้งเหมาปรับปรุงศูนย์ HCEC 211,160 211,160 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ เซรามิค หจก.เอ เอ เซรามิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ27/2565(19 พฤศจกิายน 2564)

1-ธ.ค.-64 29/2565 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ AIO ASER Aspire 27,980 27,980 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองคอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองคอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ29/2565(19 พฤศจกิายน 2564)

1-ธ.ค.-64 30/2565 ฉากกัน้ห้อง PVC 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง พิภพดีไซน์ พิภพดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ30/2565(1 ธนัวาคม 2564)

2-ธ.ค.-64 31/2565 วสัดุก่อสร้าง 9,122 9,122 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ31/2565(2 ธนัวาคม 2564)

3-ธ.ค.-64 32/2565 อุปกรณ์ติดต้ังหลอดไฟสปอร์ตไลท์ 8,870 8,870 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวศัีกด์ิการไฟฟ้า 2018ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวศัีกด์ิการไฟฟ้า 2018เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ32/2565(3 ธนัวาคม 2564)

8-ธ.ค.-64 33/2565 ชุดเคร่ืองขยาย 23,112 23,112 เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองอิเลคโทรนิค ร้านนางรองอิเลคโทรนิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ33/2565(8 ธนัวาคม 2564)

9-ธ.ค.-64 34/2565 ธง 6,150 6,150 เฉพาะเจาะจง นางสาว คนึงนิจ ภักดีวงษ์ นางสาว คนึงนิจ ภักดีวงษ์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ34/2565(9 ธนัวาคม 2564)

20-ธ.ค.-64 35/2565 ตู้เหล็ก 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท วจิติรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1979 จ ากัดบริษัท วจิติรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1979 จ ากัดเสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ35/2565(20 ธนัวาคม 2564)

20-ธ.ค.-64 36/2565 โต๊ะท างาน 17,900 17,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท วจิติรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1979 จ ากัดบริษัท วจิติรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1979 จ ากัดเสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ36/2565(20 ธนัวาคม 2564)

14-ธ.ค.-64 37/2565 Starting block 12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์โค้ชช็อป ร้านซุปเปอร์โค้ชช็อป เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ37/2565(14 ธนัวาคม 2564)

29-พ.ย.-64 38/2565 ตู้เหล็ก 5 ฟุต บานเล่ือนกระจก (สีขาว/เขียว) 8,200 8,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท วจิติรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1979 จ ากัดบริษัท วจิติรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 1979 จ ากัดเสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ38/2565(29 พฤศจกิายน 2564)

7-ธ.ค.-64 39/2565 ลูกฆ้องวงใหญ่ 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง สมชัยการดนตรี สมชัยการดนตรี เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ39/2565(7 ธนัวาคม 2564)

8-ธ.ค.-64 40/2565 ติดต้ังปล๊ักการวด์คู่ 7,500 7,500 พิเศษ ร้าน Music Air ร้าน Music Air เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ40/2565(8 ธนัวาคม 2564)

7-ธ.ค.-64 41/2565 ลูกฆ้องวงเล็ก 7,400 7,400 เฉพาะเจาะจง สมชัยการดนตรี สมชัยการดนตรี เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ41/2565(7 ธนัวาคม 2564)

14-ธ.ค.-64 42/2565 อุปกรณ์กีฬา 21,950 21,950 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชืน่ภากรณ์ (ร้านแหลมทองวทิยา)นายสมชาย ชืน่ภากรณ์ (ร้านแหลมทองวทิยา)เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ42/2565(14 ธนัวาคม 2564)

14-ธ.ค.-64 43/2565 อุปกรณ์ก่อสร้าง 11,067 11,067 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ เซรามิค หจก.เอ เอ เซรามิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ43/2565(14 ธนัวาคม 2564)

14-ธ.ค.-64 44/2565 จา้งเหมาทาสี 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ เซรามิค หจก.เอ เอ เซรามิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ44/2565(14 ธนัวาคม 2564)

14-ธ.ค.-64 45/2565 อุปกรณ์ก่อสร้าง 5,607 5,607 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ45/2565(14 ธนัวาคม 2564)

14-ธ.ค.-64 46/2565 อุปกรณ์ก่อสร้าง 8,600 8,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ46/2565(14 ธนัวาคม 2564)
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วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2565 (1)

14-ธ.ค.-64 47/2565 อุปกรณ์ก่อสร้าง 5,687 5,687 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ47/2565(14 ธนัวาคม 2564)

14-ธ.ค.-64 48/2565 อุปกรณ์ก่อสร้าง 22,933 22,933 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ48/2565(14 ธนัวาคม 2564)

14-ธ.ค.-64 49/2565 อุปกรณ์ก่อสร้าง 7,739 7,739 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ49/2565(14 ธนัวาคม 2564)

4-ม.ค.-65 50/2565 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 219,992 219,992 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ท.ีพี.ไฟฟ้าและเคร่ืองเย็น เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ50/2565(4 มกราคม 2565)

4-ม.ค.-65 52/2565 วสัดุก่อสร้าง 48,545 48,545 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ เซรามิค หจก.เอ เอ เซรามิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ52/2565(4 มกราคม 2565)

4-ม.ค.-65 53/2565 ค่าแรงปรับปรุงระบบไฟฟ้า 23,900 23,900 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพันธ ์ทราจารวตัร นายจกัรพันธ ์ทราจารวตัร เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ53/2565(4 มกราคม 2565)

5-ม.ค.-65 54/2565 อุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 21,800 21,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพีมาร์เก็ตต้ิง ร้าน เอสพีมาร์เก็ตต้ิง เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ54/2565(21 มกราคม 2565)

4-ม.ค.-65 55/2565 กระดาษโรเนียวบรู๊ฟ เอ4 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ55/2565(4 มกราคม 2565)

14-ม.ค.-65 55/2565 วสัดุส านักงาน 5,604 5,604 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ56/2565(14 มกราคม 2565)

14-ม.ค.-65 56/2565 ชุดตรวจ ATK 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง ร้านยา24 เภสัช ร้านยา24 เภสัช เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ57/2565(14 มกราคม 2565)

2-ก.พ.-65 59/2565 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ (All in one) 18,990 18,990 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองคอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ59/2565(2 กุมภาพันธ ์2565)

1-ก.พ.-65 61/2565 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะพรคอมพิวเตอร์ ร้านปิยะพรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ61/2565(1 กุมภาพันธ ์2565)

12-ม.ค.-65 62/2565 ตลับหมึก Brother MFC L2700 8,670 8,670 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ62/2565(12 มกราคม 2565)

20-ม.ค.-65 63/2565 สเปรย์แอลกอฮอล์5000 มล. 6,211 6,211 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ63/2565(20 มกราคม 2565)

21-ม.ค.-65 64/2565 จา้งเหมาท าโต๊ะประชุม 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายอุดม ลาภสนิท นายอุดม ลาภสนิท เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ64/2565(21 มกราคม 2565)

4-ก.พ.-65 65/2565 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง 31,030 31,030 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ท.ีพี.ไฟฟ้าและเคร่ืองเย็น เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ65/2565(4 กุมภาพันธ ์2565)

1-มี.ค.-65 67/2565 ถังดับเพลิงชนิดแห้งขนาด 15 ปอนด์ 25,200 25,200 เฉพาะเจาะจง ดับเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ โปรดักส์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ67/2565(1 มีนาคม 2565)

3-มี.ค.-65 69/2565 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 105,100 105,100 วธิคัีดเลือก ร้านปิยะพรคอมพิวเตอร์ ร้านปิยะพรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ69/2565(3 มีนาคม 2565)

17-ม.ค.-65 70/2565 ปพ.1 10,980 10,980 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. องค์การค้าของ สกสค. เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ70/2565(17 มกราคม 2565)

1-มี.ค.-65 71/2565 ป้ายไวนิล 18,400 18,400 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นดีไซน์ ร้านต้นดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ71/2565(1 มีนาคม 2565)
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2-มี.ค.-65 74/2565 จา้งเหมาท าถนนคอนกรีต 274,000 274,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ เซรามิค หจก.เอ เอ เซรามิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ74/2565(2 มีนาคม 2565)

2-มี.ค.-65 76/2565 จา้งเหมารถทัศนศึกษา 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง นายคงเพชร จนีปรุ นายคงเพชร จนีปรุ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ76/2565(2 มีนาคม 2565)

3-มี.ค.-65 77/2565 จา้งเหมารถเครน 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ เซรามิค หจก.เอ เอ เซรามิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ77/2565(3 มีนาคม 2565)

3-มี.ค.-65 78/2565 วสัดุก่อสร้าง 20,215 20,215 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ78/2565(3 มีนาคม 2565)

3-มี.ค.-65 79/2565 จา้งซ่อมกันสาด 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายวรรลบ เสือชุมแสง นายวรรลบ เสือชุมแสง เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ79/2565(3 มีนาคม 2565)

3-มี.ค.-65 80/2565 จา้งพิมพ์โฟมบอร์ด 6,800 6,800 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นดีไซน์ ร้านต้นดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ80/2565(3 มีนาคม 2565)

5-ม.ค.-65 85/2565 ร้ัวกระโดดแข่งขัน 21,436 21,436 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาย สเตเด้ียม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาย สเตเด้ียม เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ85/2565(5 มกราคม 2565)

3-มี.ค.-65 86/2565 วสัดุปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน 11,047 11,047 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ86/2565(3 มีนาคม 2565)

3-มี.ค.-65 87/2565 จา้งเหมาท าที่นัง่เล่นดอนแต้ว 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุจน์ พระนารายณ์ นายอนิรุจน์ พระนารายณ์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ87/2565(3 มีนาคม 2565)

5-พ.ค.-65 88/2565 กระดาษโรเนียว 26,600 26,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ88/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 89/2565 ค่าแรงปูกระเบื้องห้อง523-527 19,200 19,200 เฉพาะเจาะจง นายอนิรุจน์ พระนารายณ์ นายอนิรุจน์ พระนารายณ์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ89/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 90/2565 วสัดุก่อสร้าง 92,250 92,250 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ90/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 91/2565 วสัดุก่อสร้าง 6,708 6,708 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ91/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 92/2565 วสัดุก่อสร้าง 15,143 15,143 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ92/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 93/2565 วสัดุก่อสร้าง 6,440 6,440 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ93/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 94/2565 วสัดุก่อสร้าง 31,487 31,487 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ94/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 95/2565 วสัดุก่อสร้าง 23,380 23,380 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ95/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 96/2565 วสัดุปรับปรุงห้องเรียน 11,637 11,637 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีคอมพิวเตอร์ ร้านเอ็นทีคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ96/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 97/2565 จา้งเหมาซ่อมห้องประชาสัมพันธ์ 57,400 57,400 เฉพาะเจาะจง นายประมวล ตรีเมฆ นายประมวล ตรีเมฆ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ97/2565(5 พฤษภาคม 2565)

5-พ.ค.-65 98/2565 ค่าแรงท าป้ายประชาสัมพันธ์ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายประมวล ตรีเมฆ นายประมวล ตรีเมฆ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ98/2565(5 พฤษภาคม 2565)
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วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2565 (1)

1-มิ.ย.-65 99/2565 ลูกวอลเลย์บอล 15,600 15,600 เฉพาะเจาะจง ร้านกัญญ์เกตน์ ร้านกัญญ์เกตน์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ99/2565(1 มิถุนายน 2565)

10-มิ.ย.-65 100/2565 เก้าอีเ้ลคเชอร์ 28,900.00   28,900.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สุชาติเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สุชาติเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ100/2565(10 มิถุนายน 2565)

11-มิ.ย.-65 101/2565 วสัดุท าที่นัง่ดอนแต้ว 10,534.15   10,534.15     เฉพาะเจาะจง หจก.นางรองเคหะภัณฑ์ หจก.นางรองเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ101/2565(11 มิถุนายน 2565)

12-มิ.ย.-65 102/2565 วสัดุท าป้ายประชาสัมพันธ์ 9,416.00     9,416.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นางรองเคหะภัณฑ์ หจก.นางรองเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ102/2565(12 มิถุนายน 2565)

13-มิ.ย.-65 103/2565 วสัดุปูกระเบื้อง 55,256.94   55,256.94     เฉพาะเจาะจง หจก.นางรองเคหะภัณฑ์ หจก.นางรองเคหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ103/2565(13 มิถุนายน 2565)

14-มิ.ย.-65 104/2565 จา้งเหมาท าอาหารวา่ง 23,680.00   23,680.00     เฉพาะเจาะจง นส.ณัฐมนต์กาญจน์ พออ ามาตย์ นส.ณัฐมนต์กาญจน์ พออ ามาตย์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ104/2565(14 มิถุนายน 2565)

15-มิ.ย.-65 105/2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 219,600.00  219,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ เซรามิค หจก.เอ เอ เซรามิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ105/2565(15 มิถุนายน 2565)

14-มิ.ย.-65 106/2565 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 8,247.00     8,247.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวศัีกด์ิการไฟฟ้า 2018ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวศัีกด์ิการไฟฟ้า 2018เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ106/2565(14 มิถุนายน 2565)

17-มิ.ย.-65 107/2565 ทีวแีอลอีดี ชาร์ป 16,490.00   16,490.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีว ีซัพพลาย เอว ีเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ทีว ีซัพพลาย เอว ีเซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ107/2565(17 มิถุนายน 2565)

18-มิ.ย.-65 109/2565 เช่าเก้าอีพ้ลาสติก 5,000.00     5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสงวนเต็นท์ ร้านสงวนเต็นท์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ109/2565(18 มิถุนายน 2565)

17-มิ.ย.-65 110/2565 ชุดเคร่ืองขยาย 7,426 7,427 เฉพาะเจาะจง ร้านนางรองอิเลคโทรนิค ร้านนางรองอิเลคโทรนิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ110/2565(17 มิถุนายน 2565)

21-มิ.ย.-65 111/2565 ผ้าคลุมเก้าอีน้วม 11,230.00   11,230.00     เฉพาะเจาะจง ร้านชลธชิาการค้า ร้านชลธชิาการค้า เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ111/2565(21 มิถุนายน 2565)

9-พ.ค.-65 112/2565 วสัดุส านักงาน 5,000.00     5,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ112/2565(9 พฤษภาคม 2565)

23-พ.ค.-65 113/2565 ยารักษาโรค 5,000.00     5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวรีะเวชภัณฑ์ ร้านวรีะเวชภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ113/2565(23 พฤษภาคม 2565)

24-ม.ค.-65 114/2565 กระดาษโรเนียวบรู๊ฟ เอ4 9,000.00     9,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ114/2565(24 มกราคม 2565)

23-มิ.ย.-65 115/2565 กระดาษโรเนียวบรู๊ฟ เอ 4 9,000.00     9,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ115/2565(23 มิถุนายน 2565)

17-พ.ค.-65 116/2565 หมึกพิมพ์ส าเนาริโซ่ สีด า 32,100 32,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ116/2565(17 พฤษภาคม 2565)

15-มิ.ย.-65 117/2565 หมึกอิงค์เจท็ สีด า 40,499.99 40,499.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ117/2565(15 มิถุนายน 2565)

5-ก.ค.-65 118/2565 หมึกพิมพ์ส าเนาริโซ่ สีด า 32,100 32,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ118/2565(5 กรกฎาคม 2565)

6-ก.ค.-65 119/2565 จา้งพิมพ์โฟมบอร์ด 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นดีไซน์ ร้านต้นดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ119/2565(6 กรกฎาคม 2565)
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11-ก.ค.-65 120/2565 ป้ายอะคลิลิค 12,256.00   12,256.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พนมรุ้งโฆษณา จ ากัด บริษัท พนมรุ้งโฆษณา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ120/2565(11 กรกฎาคม 2565)

12-ก.ค.-65 121/2565 ผ้าคลุมเก้าอีพ้ลาสติก 25,000.00   25,000.00     เฉพาะเจาะจง ชลธชิาการค้า ชลธชิาการค้า เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ121/2565(12 กรกฎาคม 2565)

20-ก.ค.-65 124/2565 ต้นไม้ประดับ 8,770.00     8,770.00      เฉพาะเจาะจง นาง สมปอง กมลมา นาง สมปอง กมลมา เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ124/2565(20 กรกฎาคม 2565)

5-พ.ค.-65 125/2565 จา้งเหมาท าอาหาร 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นางจอมขวญั กลมนุกูล นางจอมขวญั กลมนุกูล เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ125/2565(5 พฤษภาคม 2565)

18-ก.ค.-65 126/2565 กระดาษบรู๊ฟ เอ 4 9,000.00     9,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ126/2565(18 กรกฎาคม 2565)

16-มิ.ย.-65 127/2565 วสัดุครุภัณฑ์ช่างตัดผม 20,985 20,986 เฉพาะเจาะจง นายชัยกฤต สอนบุญ นายชัยกฤต สอนบุญ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ127/2565(16 มิถุนายน 2565)

10-มิ.ย.-65 131/2565 พานพุ่มไฟเบอร์ 5,000.00     5,001.00      เฉพาะเจาะจง นางสาว คนึงนิจ ภักดีวงษ์ นางสาว คนึงนิจ ภักดีวงษ์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ131/2565(10 มิถุนายน 2565)

18-ก.ค.-65 132/2565 ครุภัณฑ์ดนตรี 6 รายการ 157,100 157,101 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มี ่มิวสิค ร้านอาร์มี ่มิวสิค เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ132/2565(18 กรกฎาคม 2565)

20-ก.ค.-65 135/2565 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 22,000.00   22,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชืน่ภากรณ์ (ร้านแหลมทองวทิยา) เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ135/2565(20 กรกฎาคม 2565)

21-ก.ค.-65 138/2565 วสัดุปูกระเบื้อง ห้องเรียน 31,740.00   31,740.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด บริษัท เจริญสุขโฮมพลัส จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ138/2565(21 กรกฎาคม 2565)

30-พ.ค.-65 139/2565 ค่าจา้งเหมาท าอาหาร สีเขียว 5,875 5,875 เฉพาะเจาะจง นางจอมขวญั กลมนุกูล นางจอมขวญั กลมนุกูล เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ139/2565(30 พฤษภาคม 2565)

30-พ.ค.-65 140/2565 ค่าจา้งเหมาท าอาหาร สีฟ้า 5,825 5,825 เฉพาะเจาะจง นางแจว๋แหวว สิงห์สถิตย์ นางแจว๋แหวว สิงห์สถิตย์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ140/2565(30 พฤษภาคม 2565)

30-พ.ค.-65 141/2565 ค่าจา้งเหมาท าอาหาร สีแสด 6,025 6,025 เฉพาะเจาะจง นางสาวดอกอ้อ เกิดนารี นางสาวดอกอ้อ เกิดนารี เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ141/2565(30 พฤษภาคม 2565)

30-พ.ค.-65 142/2565 ค่าจา้งเหมาท าอาหาร สีชมพู 6,325 6,325 เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ แก้วชาติ นางจนัทร์ แก้วชาติ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ142/2565(30 พฤษภาคม 2565)

30-พ.ค.-65 143/2565 ค่าจา้งเหมาท าอาหาร สีเหลือง 5,950 5,950 เฉพาะเจาะจง นางศิริบูรณ์ โคกกรวด นางศิริบูรณ์ โคกกรวด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ143/2565(30 พฤษภาคม 2565)

2-ส.ค.-65 144/2565 ค่าซ่อมบ ารุงรถตู้ ทะเบียน นข2698 บุรีรัมย์ 12,626 12,626 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองเจริญยางยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองเจริญยางยนต์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ144/2565(2 สิงหาคม 2565)

11-ส.ค.-65 145/2565 หมึกอิงค์เจท็ สีด า 42,800 42,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ145/2565(11 สิงหาคม 2565)

3-ส.ค.-65 146/2565 วสัดุส านักงาน 9,824 9,824 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ146/2565(3 สิงหาคม 2565)

11-ส.ค.-65 147/2565 วสัดุส านักงาน 5,000.00     5,001.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทฮกกีซุ่ปเปอร์มาร์ท จ ากัด บริษัทฮกกีซุ่ปเปอร์มาร์ท จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ147/2565(11 สิงหาคม 2565)

15-ส.ค.-65 148/2565 วสัดุส านักงาน 49,600 49,601 เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ148/2565(15 สิงหาคม 2565)
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ว/ด/ป ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 -สิงหาคม 2565

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2565 (1)

18-ส.ค.-65 149/2565 วสัดุส านักงาน 5,000.00     5,001.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ149/2565(18 สิงหาคม 2565)

18-ส.ค.-65 150/2565 ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 110,000 110,000 เฉพาะเจาะจง นายนฤชา อันทามา นายนฤชา อันทามา เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ150/2565(18 สิงหาคม 2565)

18-ส.ค.-65 152/2565 ค่าจา้งเหมายานพาหนะ 143,000 143,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุเพียบ งามพรม นางสาวสุเพียบ งามพรม เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ152/2565(18 สิงหาคม 2565)

15-ส.ค.-65 154/2565 วสัดุคอมพิวเตอร์ 6,945 6,945 เฉพาะเจาะจง ปิยะพรคอมพิวเตอร์ ปิยะพรคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ154/2565(15 สิงหาคม 2565)

25-ส.ค.-65 155/2565 หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ 20,000.00   20,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากัด บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ155/2565(25 สิงหาคม 2565)

24-ส.ค.-65 156/2565 วสัดุส านักงาน 6,000.00     6,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด บริษัท นางรองวทิยา จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ156/2565(24 สิงหาคม 2565)

17-ส.ค.-65 157/2565 เช่าเต็นท์และเก้าอีพ้ลาสติก 9,000.00     9,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสงวนเต็นท์ ร้านสงวนเต็นท์ เสนอราคาต่ าสุดเป็นประโยชน์แก่ราชการ157/2565(17 สิงหาคม 2565)



แบบ สขร. 1

ว/ด/ป ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 -สิงหาคม 2565

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2565 (1)
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ว/ด/ป ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 -สิงหาคม 2565

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
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ว/ด/ป ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 -สิงหาคม 2565
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