แบบ สขร. 1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (บาท)

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
(ไม่มีการจัดซือ้ หรือจัดจ้าง)
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลาดับ
1

2
3
4
5
6
7

8

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง (บาท)
(บาท)
เช่าอินเทอร์เน็ต สาหรับสานักงาน
24,043.00 24,043.00 เฉพาะเจาะจง
เขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษเขต 3
จ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
30,900.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง
จ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
30,900.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง
จ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
30,900.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง
จ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
30,900.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง
จ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
30,900.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์
12,548.96 12,548.96 เฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องประชุมจตุรมิตร

2,500.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
บจก. ทีโอที (มหาชน)
24,043.00 บจก. ทีโอที (มหาชน)

นางจุฑามาศ เซกระโทก
น.ส. ศิริลักษ์ สว่างภพ
น.ส. ผ่องมณี สุพงศ์
น.ส. กานดา ประชุมวงศ์
นางสาวจิตร จันทร์ทิพย์
บจก. โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993) ผู้จาหน่ายโตโยต้า

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไตรตรึงแอร์ แอนด์
เซอร์วิส

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1/2563

30,900.00 นางจุฑามาศ เซกระโทก
30,900.00 น.ส. ศิริลักษ์ สว่างภพ
30,900.00 น.ส. ผ่องมณี สุพงศ์
30,900.00 น.ส. กานดา ประชุมวงศ์
30,900.00 นางสาวจิตร จันทร์ทิพย์
12,548.96 บจก. โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993) ผู้จาหน่ายโตโยต้า

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

2/2563
3/2563
4/2563
5/2563
6/2563
7/2563

2,500.00 ร้านไตรตรึงแอร์ แอนด์
เซอร์วิส

เฉพาะเจาะจง

8/2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลาดับ
1
2

3
4
5
6
7
8
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง (บาท)
(บาท)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
วัสดุซ่อมบารุง จานวน 7 รายการ
2,010.00
2,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวัฒน์ค้าวัสดุ
2,010.00 ร้านนิวัฒน์ค้าวัสดุ
จ้างถ่ายเอกสารแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ร่าง)
อ.ปรางค์กู่
ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ
จ้างเหมาบริการดูดส้วมภายใน
สานักงาน จานวน 1 งาน
ซื้อวัสดุหมึก จานวน 2 รายการ
จ้างจัดทาป้ายไวนิล
จานวน 1 งาน
ซื้อวัสดุซ่อมบารุง
จานวน 2 รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ
ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น จานวน 1 งาน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
9/2563

1,170.00

1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนันทวัฒน์พาณิชย์

1,170.00 ร้านนันทวัฒน์พาณิชย์

เฉพาะเจาะจง

10/2563

8,200.00

8,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพศาลวิทยา

8,200.00 หจก. ไพศาลวิทยา

เฉพาะเจาะจง

11/2563

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล เจริญร่าง

6,000.00 นายมงคล เจริญร่าง

เฉพาะเจาะจง

12/2563

11,200.00

11,200.00 บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี
6,900.00 ร้านพิมพ์นิยม

เฉพาะเจาะจง

13/2563

6,900.00

11,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี
6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม

เฉพาะเจาะจง

14/2563

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวัฒน์ค้าวัสดุ

1,440.00 ร้านนิวัฒน์ค้าวัสดุ

เฉพาะเจาะจง

15/2563

13,750.00

13,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพศาลวิทยา

13,750.00 หจก. ไพศาลวิทยา

เฉพาะเจาะจง

16/2563

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สิริธนาปิโตรเลี่ยม

10,000.00 หจก. สิริธนาปิโตรเลี่ยม

เฉพาะเจาะจง

17/2563

แบบ สขร. 1

10
11
12
13
14
15
16

จ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
จานวน 1 งาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 4 รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 8 รายการ
ซื้อวัสดุ จานวน 8 รายการ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 5 รายการ
ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ

24,096.72
10,000.00
4,500.00

24,096.72 เฉพาะเจาะจง น.ส. นันทิตา พิมพ์มา
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธิติพันธ์ ทองสุข
4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง

24,096.72 น.ส. นันทิตา พิมพ์มา
10,000.00 นายธิติพันธ์ ทองสุข
4,500.00 บจก. ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

18/2563
19/2563

เฉพาะเจาะจง

20/2563

28,348.00

28,348.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพศาลวิทยา

28,348.00 หจก. ไพศาลวิทยา

เฉพาะเจาะจง

21/2563

9,775.00
77,600.00

9,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพศาลวิทยา
77,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง

9,775.00 หจก. ไพศาลวิทยา
77,600.00 บจก. ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

22/2563
23/2563

เฉพาะเจาะจง

24/2563

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพศาลวิทยา

4,800.00 หจก. ไพศาลวิทยา

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

เช่าอินเทอร์เน็ต จานวน 1 งาน
(ม.ค. - ก.ย. 63)

2

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน
5 รายการ
ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น จานวน 1 งาน
จ้างถ่ายเอกสาร

3
4

วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง (บาท)
(บาท)
9,533.70
9,533.70 เฉพาะเจาะจง

5,000.00
15,000.00
972.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
9,533.70 บจก. กสท. โทรคมนาคม
(มหาชน)
บจก. กสท. โทรคมนาคม
(มหาชน)
4,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพศาลวิทยา
4,980.00 หจก. ไพศาลวิทยา

15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สิริธนาปิโตรเลี่ยม
972.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่อยก๊อปปี้

15,000.00 หจก. สิริธนาปิโตรเลี่ยม
972.00 ร้านหน่อยก๊อปปี้

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25/2563

เฉพาะเจาะจง

26/2563

เฉพาะเจาะจง

27/2563

เฉพาะเจาะจง

28/2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
(ก.พ.-เม.ย. 63)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน
4 รายการ
จ้างตรวจเช็คสภาพแล่ะซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง นข 3207

2
3

4
5

ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น จานวน 1 งาน
จ้างจัดทาป้ายไวนิล จานวน
1 งาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง (บาท)
(บาท)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
5,103.90
5,103.90 เฉพาะเจาะจง บจก. ทีโอที (มหาชน)
5,103.90 บจก. ทีโอที (มหาชน)
50,400.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
29/2563

50,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี
11,179.90 เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993) ผู้จาหน่ายโตโยต้า

50,400.00 บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี
11,179.90 บจก. โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993) ผู้จาหน่ายโตโยต้า

เฉพาะเจาะจง

30/2563

เฉพาะเจาะจง

31/2563

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สิริธนาปิโตรเลี่ยม

160,000.00 หจก. สิริธนาปิโตรเลี่ยม

เฉพาะเจาะจง

32/2563

เฉพาะเจาะจง

33/2563

11,179.90

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม

2,400.00 ร้านพิมพ์นิยม

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลาดับ
1
2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วัสดุซ่อมบารุง
จานวน 4 รายการ
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง (บาท)
(บาท)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
1,010.00
1,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวัฒน์ค้าวัสดุ
1,010.00 ร้านนิวัฒน์ค้าวัสดุ
4,300.00

4,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี
12,026.80 เฉพาะเจาะจง บจก. ทีโอที (มหาชน)

4,300.00 บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี
12,026.80 บจก. ทีโอที (มหาชน)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
34/2563

เฉพาะเจาะจง

35/2563

เฉพาะเจาะจง

36/2563

3

เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
2 เดือน (มี.ค. - เม.ย. 63)

12,026.80

4

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
(เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว)

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไตรตรึงแอร์ แอนด์
เซอร์วิส

1,500.00 ร้านไตรตรึงแอร์ แอนด์
เซอร์วิส

เฉพาะเจาะจง

37/2563

5
6

จ้างทาตรายาง จานวน 1 งาน
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทาหน้า
อนามัย 17 รายการ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 13 รายการ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน
12 รายการ

6,100.00
55,078.00

6,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษการพิมพ์
55,078.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพศาลวิทยา

6,100.00 ร้านศรีสะเกษการพิมพ์
55,078.00 หจก. ไพศาลวิทยา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

38/2563
39/2563

7,658.00

7,658.00 เฉพาะเจาะจง หกจ. แสงเจริญ กม.7
วัสดุการศึกษา
92,550.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี

7,658.00 หกจ. แสงเจริญ กม.7
วัสดุการศึกษา
92,550.00 บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง

40/2563

เฉพาะเจาะจง

41/2563

7
8

92,550.00

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลาดับ
1
2
3
4

5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างถ่ายเอกสาร จานวน 1 งาน
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
จานวน 2 รายการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
จานวน 8 รายการ
ซื้อหนังสือเพื่อดาเนินการ
โครงการส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระราชจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมบารุง จานวน
13 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง (บาท)
(บาท)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่อยก๊อปปี้
1,500.00 ร้านหน่อยก๊อปปี้
22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พีวีคอม แอนด์
22,500.00 บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
44,950.00 44,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพศาลวิทยา
44,950.00 หจก. ไพศาลวิทยา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42/2563
43/2563

เฉพาะเจาะจง

44/2563

60,000.00

59,990.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา

59,990.00 มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา

เฉพาะเจาะจง

45/2563

11,855.00

11,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวัฒน์ค้าวัสดุ

11,855.00 ร้านนิวัฒน์ค้าวัสดุ

เฉพาะเจาะจง

46/2563

แบบ สขร. 1

6

7

จ้างทาป้ายมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโคนา 2019
(COVID-19)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษการพิมพ์

6,000.00 ร้านศรีสะเกษการพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

47/2563

จ้างทาตรายาง จานวน 1 งาน

2,680.00

2,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสะเกษการพิมพ์

2,680.00 ร้านศรีสะเกษการพิมพ์

เฉพาะเจาะจง

48/2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลาดับ
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (บาท)
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซม
3,691.50
บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน
กง 4445 ศรีสะเกษ
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น
จานวน 1 แห่ง
ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 4 รายการ
ซื้อและติดตั้งผ้าม่านห้องประชุม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 8 รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
3,691.50 เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้าศรีสะเกษ
3,691.50 บจก. โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993) ผู้จาหน่ายโตโยต้า
(1993) ผู้จาหน่ายโตโยต้า

1,200,000.00 1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ขุขันธ์ เอส เจ แอล

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
49/2563

1,200,000.00 หจก. ขุขันธ์ เอส เจ แอล

เฉพาะเจาะจง

50/2563

55,800.00

55,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์

55,800.00 ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์

เฉพาะเจาะจง

51/2563

35,000.00
59,190.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุเทพ
59,190.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี

35,000.00 ร้านสุเทพ
59,190.00 บจก. พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

52/2563
53/2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

ซื้อวัสดุโครงการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

2

ซื้อวัสดุโครงการตรวจซ่อมบารุง
อุปกรณ์ระบบการศึกษาทางไกล
DLTV , DLIT ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

3
4
5
6
7
8
9
10

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (บาท)
100,000.00

100,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
100,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายันคอมพิวเตอร์
100,000.00 ร้านสายันคอมพิวเตอร์

100,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายันคอมพิวเตอร์

100,000.00 ร้านสายันคอมพิวเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
54/2563

เฉพาะเจาะจง

55/2563

