
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ 2,900                2,900              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ จ ากดั สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 1/2563

2 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายวิชาการ (แขํงขันทักษะ) 4,500                4,500              เฉพาะเจาะจง ร๎านสวงดอกไม๎ ร๎านสวงดอกไม๎ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 2/2563

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ 13,020              13,020 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 03/2563

2 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารงบประมาณ 1,632                1,632 เฉพาะเจาะจง พะพานิช พะพานิช พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 04/2563

3 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการเรียนร๎ูการงานอาชีพ 1,925                1,925 เฉพาะเจาะจง บ.ศิริเจริญ แอลพจีี  จ ากดั บ.ศิริเจริญ แอลพจีี  จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 05/2563

4 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 2,430                2,430 เฉพาะเจาะจง หจก.ฮั วฮะการไฟฟา้ บรีุรัมย์ หจก.ฮั วฮะการไฟฟา้ บรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 06/2563

5 จัดซ้ือพสัดุฝ่ายบริหารวิชาการ 3,000                3,000 เฉพาะเจาะจง สวงดอกไม๎ สวงดอกไม๎ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 07/2563

6 จัดซ้ือวัสดุกจิกรรมพฒันาผ๎ูเรียน 400                  400 เฉพาะเจาะจง สวนเพิ มทรัพย์ สวนเพิ มทรัพย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 08/2563

7 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 4,130                4,130 เฉพาะเจาะจง หอ๎งภาพตรีเพชร หอ๎งภาพตรีเพชร พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 09/2563

8 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์ 340                  340 เฉพาะเจาะจง ชัยพร 2 ชัยพร 3 พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 10/2563

9 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ 1,000                1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณวิสาญ์ ปโิตเลียม หจก.วรรณวิสาญ์ ปโิตเลียม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 11/2563

10 จัดซ้ือพสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 2,000                2,000 เฉพาะเจาะจง โอหม์ออดิโอ โอหม์ออดิโอ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 12/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนตุลาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ไม่เกิน 5000

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-30 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

11 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารงบประมาณ วิชาการ บริหารทั วไป 2,902                2,902 เฉพาะเจาะจง ทองใบการค๎า ทองใบการค๎า พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 13/2563

12 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (งบยุทธศาสตร์) 1,080                1,080 เฉพาะเจาะจง ชัยชนะพนัธ์ไม๎ ชัยชนะพนัธ์ไม๎ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 14/2563

13 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (งบยุทธศาสตร์) 755                  755 เฉพาะเจาะจง สวนรวยทรัพย์ สวนรวยทรัพย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 15/2563

14 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (งบยุทธศาสตร์) 1,920                1,920 เฉพาะเจาะจง เพญ็ศรีพนัธ์ไม๎ เพญ็ศรีพนัธ์ไม๎ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 16/2563

15 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (งบยุทธศาสตร์) 1,000                1,000 เฉพาะเจาะจง บญุปลูกเสาปนูกอํสร๎าง บญุปลูกเสาปนูกอํสร๎าง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 17/2563

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุแขํงขันทักษะ (วิชาการ) 5,660.30           5,660.30          เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยอเีล็คโทรนิคส์ หจก.ไทยอเีล็คโทรนิคส์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 1/2563

2 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการเรียนร๎ู 81,640              81,640            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 2/2563

3 งบยุทธศาสตร์ 52,000              52,000            เฉพาะเจาะจง บ.โชว์รูมบรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ บ.โชว์รูมบรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 3/2563

4 งบยุทธศาสตร์ 12,300              12,300            เฉพาะเจาะจง ร๎านส.จักรสยาม ร๎านส.จักรสยาม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 4/2563

5 จัดซ้ือวัสดุงานโสตทัศนศึกษา 7,254.60           7,254.60          เฉพาะเจาะจง บ.สิริบรีุรัมย์(จี) จ ากดั บ.สิริบรีุรัมย์(จ)ี จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 5/2563

6 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระศิลปะ 50,500              50,500            เฉพาะเจาะจง นางเริ ม ฮุยประโคน นางเริ ม ฮุยประโคน พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 6/2563

7 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการงานอาชีพ คณิต พสัดุ 5,900                5,900              เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดีคอมพวิเทค ร๎สนดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 7/2563

8 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (รวมเบกิ) 45,764              45,764            เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 8/2563

9 จัดซ้ือวัสดุรถตัดหญ๎า 12,405              12,405            เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 9/2563

10 จัดซ้ือวัสดุน้ ายาถูพืน้ (งบยุทธาสตร์) 24,270              24,270            เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียลฯ บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียลฯ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 10/2563

วันที่ 1-31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,300                1,300 เฉพาะเจาะจง ร๎านดนัยพชัร์ ร๎านดนัยพชัร์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 18/2563

2 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4,996                4,996 เฉพาะเจาะจง นางสาวเขมิสรา  จงกรด นางสาวเขมิสรา  จงกรด พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 19/2563

3 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 900                  900                เฉพาะเจาะจง บ.ก าหมงเครื องครัว จ ากดั บ.ก าหมงเครื องครัว จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 20/2563

4 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระภาษาตํางประเทศ 1,850                1,850              เฉพาะเจาะจง ส.จักรสยาม ส.จักรสยาม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 21/2563

5 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารงบประมาณ 2,450                2,450              เฉพาะเจาะจง ร๎านทองใบการค๎า ร๎านทองใบการค๎า พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 22/2563

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ(คําน้ ามัน) 8,310                8,310 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 23/2563

2 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ(คําน้ ามัน) 5,580                5,580 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 24/2563

3 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 4,030                4,030              เฉพาะเจาะจง ร๎านรํุงเจริญ ร๎านรํุงเจริญ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 25/2563

4 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (ซํอมไฟ) 4,445                4,445              เฉพาะเจาะจง หจก.ฮั วฮะการไฟฟา้ บรีุรัมย์ หจก.ฮั วฮะการไฟฟา้ บรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 26/2563

5 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายงบประมาณ 938                  938                เฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมงเครื องครัว จ ากดั บ.ก้ าหมงเครื องครัว จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 27/2563

6 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 650                  650                เฉพาะเจาะจง ส.จักรสยาม ส.จักรสยาม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 28/2563

7 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 1,700                1,700              เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 29/2563

8 จัดซ้ือวัสดุกจิกรรมพฒันาผ๎ูเรียน (คํายลูกเสือ) 3,000                3,000              เฉพาะเจาะจง ร๎านยาเซ็นเตอร์ ร๎านยาเซ็นเตอร์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 30/2563

วันที่ 1-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม

วันที่ 1-31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม

ไม่เกิน 5000



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

9 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ(คําน้ ามัน) 1,000                1,000              เฉพาะเจาะจง บ.เอ.บ.ีปโิตเลียม จ ากดั บ.เอ.บ.ีปโิตเลียม จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 31/2563

10 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (โปสเตอร์) 864                  864                เฉพาะเจาะจง สโรชา สโรชา พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 32/2563

11 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (ปา้ยโรงเรียนสีขาว) 500                  500                เฉพาะเจาะจง ดีวี มีเดีย ดีวี มีเดีย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 33/2563

12 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ (IS) 960                  960                เฉพาะเจาะจง เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 34/2563

13 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระคณิศาสตร์ 640                  640                เฉพาะเจาะจง ร๎านรํุงเจริญ ร๎านรํุงเจริญ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 35/2563

14 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระคณิศาสตร์ 240                  240                เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลสัมพนัธ์ หจก.มงคลสัมพนัธ์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 36/2563

15 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระคณิศาสตร์ 300                  300                เฉพาะเจาะจง ร๎านส.จักรสยาม ร๎านส.จักรสยาม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 37/2563

16 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พสัดุ 1,620                1,620              เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดี คอมพวิเทค ร๎านดีดี คอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 38/2563

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานวิชาการ 22,850              22,850            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 10.1/2563

2 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระวิทยาศาสตร์ 6,989                6,989              เฉพาะเจาะจง บ.แกมมาโก๎ บ.แกมมาโก๎ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 11/2563

-3 จัดซ้ือวัสดุงาน Open House 5,427                5,427              เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ  ผิวพรรณ นายศรายุทธ  ผิวพรรณ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 12/2563

4 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระศิลปะ (ดนตรี) 5,010                5,010              เฉพาะเจาะจง ร๎านบรีุรัมย์มิวสิคช๏อป ร๎านบรีุรัมย์มิวสิคช๏อป พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 13/2563

5 จัดซ้ือวัสดุงานวิชาการ 66,197              66,197            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 14/2563

6 จัดซ้ือวัสดุงานวิชาการ 59,920              59,920            เฉพาะเจาะจง บ.ริโซํ (ประเทศไทย) บ.ริโซํ (ประเทศไทย) พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 15/2563

7 จัดซ้ือวัสดุงานปฏิคมโรงเรียน 7,176                7,176              เฉพาะเจาะจง บ.ก าหมงเครื องครัว บ.ก าหมงเครื องครัว พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 16/2563

8 จัดซ้ือวัสดุงานอาคารสถานที 9,573                9,573              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 17/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ (คําน้ ามัน) 4,410                4,410              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 39/2563

2 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ (คําน้ ามัน) 1,000                1,000              เฉพาะเจาะจง บ.เอ.บ.ีปโิตเลียม จ ากดั บ.เอ.บ.ีปโิตเลียม จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 40/2563

-3 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 800                  800                เฉพาะเจาะจง สวนคุณแปน๋ สวนคุณแปน๋ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 41/2563

4 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 1,000                1,000              เฉพาะเจาะจง ร๎านยาเซ็นเตอร์ ร๎านยาเซ็นเตอร์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 42/2563

5 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป(งานโสต) 4,100                4,100              เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดี คอมพวิเทค ร๎านดีดี คอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 43/2563

6 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ 3,800                3,800              เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดี คอมพวิเทค ร๎านดีดี คอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 44/2563

7 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3,808                3,808              เฉพาะเจาะจง บ.ต้ังยงกจิ  จ ากดั บ.ต้ังยงกจิ  จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 45/2563

8 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (งานอนามัย) 4,140                4,140              เฉพาะเจาะจง ร๎านยาเซ็นเตอร์ ร๎านยาเซ็นเตอร์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 46/2563

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุฝึก สอน สอบ 22,850              22,850            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 17.1/2563

2 ซ้ือวัสดุหอ๎งผ๎ูอ านวยการ (งบยุทธศาสตร์) 9,060                9,060              เฉพาะเจาะจง บ.โชว์รูมบรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ บ.โชว์รูมบรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 18/2563

3 ซ๎อวัสดุหอ๎งประชุม (งบยุทธศาสตร์) 9,900                9,900              เฉพาะเจาะจง ร๎านทองใบการค๎า ร๎านทองใบการค๎า พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 19/2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมีนาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ (คําน้ ามัน) 5,220                5,220              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 47/2563

2 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 459                  459                เฉพาะเจาะจง บ.ใจแอนท์ เบเกอร์มาร์ท บ.ใจแอนท์ เบเกอร์มาร์ท พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 48/2563

3 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบคุคล 1,400                1,400              เฉพาะเจาะจง สวนเพิ มทรัพย์ สวนเพิ มทรัพย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 49/2563

4 จัดซ้ือวัสดุงานคุณธรรม 2,479                2,479              เฉพาะเจาะจง ร๎านดอกไม๎ออคิทต์ ร๎านดอกไม๎ออคิทต์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 50/2563

5 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 2,110                2,110              เฉพาะเจาะจง ร๎านทองใบการค๎า ร๎านทองใบการค๎า พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 51/2563

6 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 18,936              18,936            เฉพาะเจาะจง เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 51.1/2563

7 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 3,700                3,700              เฉพาะเจาะจง เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 51.2/2563

8 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 4,395                4,395              เฉพาะเจาะจง ร๎าน All Service ร๎าน All Service พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 51.3/2563

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป(น้ ามันรถตัดหญ๎า) 960                  960                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 52/2563

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมีนาคม



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ 500                  500                เฉพาะเจาะจง บ.เจริญไชยสุรินทร์ ปโิตรเลียม จ ากดั บ.เจริญไชยสุรินทร์ ปโิตรเลียม จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 53/2563

2 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 1,030                1,030              เฉพาะเจาะจง สวนเพิ มทรัพย์ สวนเพิ มทรัพย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 54/2563

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือหนังสือเรียนป ี2563 827,035.35        827,035.35      คัดเลือก บริษัท สวัสดีเอด็ดูเคชั น เซ็นเตอร์ จ ากดับริษัท สวัสดีเอด็ดูเคชั น เซ็นเตอร์ จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 20/2563

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ 3,190                3,190              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 55/2563

2 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป (งานอนามัย) 4,900                4,900              เฉพาะเจาะจง บ.พนินาเคิลฟาร์มา จ ากดั บ.พนินาเคิลฟาร์มา จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 56/2563

3 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 414                  414                เฉพาะเจาะจง โฮมโปร โฮมโปร พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 57/2563

4 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 3,750                3,750              เฉพาะเจาะจง นายนิคม  ประดา นายนิคม  ประดา พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 58/2563

5 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย 1,920                1,920              เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดี คอมพวิเทค ร๎านดีดี คอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 59/2563

6 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป หอ๎งสมุด กลํุมสาระการเรียนร๎ูวิทยาศาสตร์3520 3,520.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดี คอมพวิเทค ร๎านดีดี คอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 60/2563

วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ไม่เกิน 5000

ไม่เกิน 5000

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานอนามัย 14,400              14,400 เฉพาะเจาะจง ร๎านพฒันาสื อศึกษาภัณฑ์ ร๎านพฒันาสื อศึกษาภัณฑ์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 21/2563

2 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ 37,000              37,000            เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดีคอมพวิเทค ร๎านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 22/2563

3 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระวิทยาศาสตร์ 8,000                8,000              เฉพาะเจาะจง บ. แกมมาโก ๎ประเทศไทย จ ากดั บ. แกมมาโก ๎ประเทศไทย จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 23/2563

4 จัดซ้ือวัสดุงานอนามัย 5,270                5,270              เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  ฝันดี นายณัฐวุฒิ  ฝันดี พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 24/2563

5 จัดซ้ือวัสดุงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 14,663              14,663            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 25/2563

6 จัดซ้ือวัสดุรวม งบอดุหนุน 99,559              99,559            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 26/2563

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ (คําน้ ามัน) 2,340                2,340 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 61/2563

2 จัดซ้ือวัสดุหอ๎งสมุด 400                  400                เฉพาะเจาะจง สวนรวยทรัพย์ สวนรวยทรัพย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 62/2563

3 จัดซ้ือพสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 1,200                1,200              เฉพาะเจาะจง ร๎านส.จักรสยาม ร๎านส.จักรสยาม พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 63/2563

4 จัดซ้ือพสัดุฝ่ายบริหารทั วไป (ปฏิคม) 998                  998                เฉพาะเจาะจง บ.ทวีกจิ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ บ.ทวีกจิ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 64/2563

5 จัดซ้ือพสัดุฝ่ายบริหารทั วไป 3,260                3,260              เฉพาะเจาะจง หจก.ฮั วฮะการไฟฟา้ หจก.ฮั วฮะการไฟฟา้ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 65/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกรกฏาคม

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกรกฏาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ (งบประมาณ) 67,000              67,000 เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดีคอมพวิเทค ร๎านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 27/2563

2 จัดซ้ือหนังสือเรียน (กระดาษ) 17,100              17,100 เฉพาะเจาะจง บ.สวัสดีเอด็ดูเคชั น บ.สวัสดีเอด็ดูเคชั น พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 28/2563

3 จัดซ้ือวัสดุงานแนะแนว การเงิน 12,100              12,100 เฉพาะเจาะจง ร๎านทองใบการค๎า ร๎านทองใบการค๎า พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 29/2563

4 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 8,146                8,146 เฉพาะเจาะจง ร๎านทองใบการค๎า ร๎านทองใบการค๎า พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 30/2563

5 จัดซ้ือวัสดุปัม้น้ าบาดาล 8,990                8,990              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 31/2563

6 จัดซ้ือวัสดุปอ้งกนั COVID 19 25,625              25,625            เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 32/2563

7 จัดซ้ือวัสดุท าวิจัยในชั้นเรียน (งบเขต) 20,000              20,000            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 33/2563

8 จัดซ้ือวัสดุสาระสนเทศ ICT 67,970              67,970            เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดีคอมพวิเทค ร๎านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 34/2563

9 จัดซ้ือวัสดุกยศ 6,500                6,500              เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดีคอมพวิเทค ร๎านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 35/2563

10 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระการงานอาชีพ 13,955              13,955            เฉพาะเจาะจง บ.ก าหมงเครื องครัว บ.ก าหมงเครื องครัว พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 36/2563

11 จัดซ้ือวัสดุงบเหลือจํายคํายุทธศาสตร์ 51,000              51,000            เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดีคอมพวิเทค ร๎านดีดีคอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 37/2563

12 จัดซ้ือวัสดุงบโรงเรียนเครือขํายมหดิล 175,700            175,700          เฉพาะเจาะจง บ.แกมมาโก๎ บ.แกมมาโก๎ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 38/2563

13 จัดซ้ือวัสดุอบรมแกป๎ญัหาในวัยรํุน งบ อบต. 5,500                5,500              เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 39/2563

14 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์งานอนามัย รร. 19,050              19,050            เฉพาะเจาะจง บ. ภูฐาปญัญาออกานิค บ. ภูฐาปญัญาออกานิค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 40/2563

15 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงระบบอนิเทอร์เน็ต 7,920                7,920              เฉพาะเจาะจง บ.ฮั วฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์ บ.ฮั วฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 41/2563

16 จัดซ้ือถังดับเพลิงงานยานพาหนะ 6,865                6,865              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 42/2563

17 จัดซ้ือวัสดุฝึก สอน สอบ 77,375              77,375            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 43/2563

18 จัดซ้ือวัสดุงานเศรษฐกจิพอเพยีง 10,820              10,820            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 44/2563

19 จัดซ้ือวัสดุงานเศรษฐกจิพอเพยีง 5,908                5,908              เฉพาะเจาะจง หจก. เรืองแสงไทย หจก. เรืองแสงไทย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 45/2563

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนสิงหาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุงานยานพาหนะ (คําน้ ามัน) -                   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบรีุรัมย์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 66/2563

2 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระศิลปะ (นาฏศิลป)์ 4,800                4,800 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพงษ์  ค าแพง นายรัฐพงษ์  ค าแพง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 67/2563

3 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระศิลปะ (นาฏศิลป)์ 4,800                4,800 เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  ศรชัย นางอ าไพ  ศรชัย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 68/2563

4 จัดซ้ือวัสดุงานอนามัย 2,500                2,500 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจดีทราย ร๎านเจดีทราย พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 69/2563

5 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระศิลปะ (นาฏศิลป)์ 2,000                2,000              เฉพาะเจาะจง นายวรรณรงค์  บญุมาก นายวรรณรงค์  บญุมาก พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 70/2563

6 จัดซ้ือวัสดุครูอาทิตย์ 2,200                2,200              เฉพาะเจาะจง ร๎านดีดี คอมพวิเทค ร๎านดีดี คอมพวิเทค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 71/2563

7 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระวิทยาศาสตร์ 580                  580                เฉพาะเจาะจง ร๎านรํุงเรือง ร๎านรํุงเรือง พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 72/2563

8 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระสังคมศึกษา 3,000                3,000              เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ ซัพพราย อเิล็คโทรนิค หจก.บรีุรัมย์ ซัพพราย อเิล็คโทรนิค พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 73/2563

9 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระสังคมศึกษา 3,180                3,180              เฉพาะเจาะจง บ.คอมเซเวํน  จ ากดั บ.คอมเซเวํน  จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 74/2563

10 จัดซ้ือวัสดุกลํุมสาระศิลปะ (นาฏศิลป)์ 1,799                1,799              เฉพาะเจาะจง บ.อนิทารา  จ ากดั บ.อนิทารา  จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 75/2563

11 จัดซ้ือวัสดุงานอนามัย 2,885                2,885              เฉพาะเจาะจง บ.พนินาเคิลฟาร์มา จ ากดั บ.พนินาเคิลฟาร์มา จ ากดั พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 76/2563

12 จัดซ้ือวัสดุหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,610                1,610              เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คาร์แกส็ หจก.บรีุรัมย์คาร์แกส็ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 77/2563

13 จัดซ้ือวัสดุฝ่ายบริหารทั วไป 1,500                1,500              เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 78/2563

14 จัดซ้ือวัสดุงานกยศ 3,358                3,358              เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม๎นท์ พจิารณาการเสนอราคาต  าสุด 79/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนสิงหาคม

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 5000


