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โรงเรียนบ้านหนองผือ
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

1.

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง แก็ส
โซฮอล 95
จัดซื้อวัสดุฝึกทักษะอำชีพ
(อำหำรไก่ไข่)
จัดซื้อวัสดุฝึกทักษะอำชีพ
(ท้ำขนม)
จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
(ตลับหมึก)
จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน

3,800

3,800

ตกลงรำคำ

4,800

4,800

ตกลงรำคำ

600

600

ตกลงรำคำ

1,766

1,766

ตกลงรำคำ

นำงสำวสุดำรัตน์ หุมอำจ นำงสำวสุดำรัตน์ หุมอำจ

รำคำเหมำะสม

4,841

4,841

ตกลงรำคำ

นำงจุฬำทิพย์ จันทศร

นำงจุฬำทิพย์ จันทศร

รำคำเหมำะสม

จัดซื้อวัสดุสนับสนุน
กิจกรรม 6สัปดำห์
จัดซื้อหนังสือเรียน
อนุบำล-ป.6
จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน

2,000

2,000

ตกลงรำคำ

นำงจุฬำทิพย์ จันทศร

นำงจุฬำทิพย์ จันทศร

รำคำเหมำะสม

32,137

32,137

ตกลงรำคำ

หจก.ธิติภัณฑ์(เซ่ง)

หจก.ธิติภัณฑ์(เซ่ง)

รำคำเหมำะสม

3,731

3,731

ตกลงรำคำ

พรศิริ

พรศิริ

รำคำเหมำะสม

3,000

3,000

ตกลงรำคำ

ต๊อปบริกำร

ต๊อปบริกำร

รำคำเหมำะสม

2,000

2,000

ตกลงรำคำ

นำยสันติ โยเรือง

นำยสันติ โยเรือง

รำคำเหมำะสม

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง แก็ส
โซฮอล 95
จัดซื้อวัสดุฝึกทักษะอำชีพ
(ท้ำขนม)

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นำงค้ำพัก กินูน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

นำงค้ำพัก กินูน

รำคำเหมำะสม

นำยทองใบ สิงห์สถิตย์ นำยทองใบ สิงห์สถิตย์
นำยสันติ โยเรือง

นำยสันติ โยเรือง

รำคำเหมำะสม
รำคำเหมำะสม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้างข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกข้อควำม
1/2562
บันทึกข้อควำม
2/2562
บันทึกข้อควำม
3/2562
บันทึกข้อควำม
4/2562
บันทึกข้อควำม
5/2562
บันทึกข้อควำม
6/2562
บันทึกข้อควำม
7/2562
บันทึกข้อควำม
8/2562
บันทึกข้อควำม
9/2562
บันทึกข้อควำม
10/2562

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

11. จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน
12

จัดซื้อวัสดุตำมโครงกำร
ยกผลสัมฤทธิ์
13. จัดซื้อวัสดุก้อนเชื้อเห็ด
ภูฏำน
14 จัดซื้อวัสดุโครงกำรวัน
ส้ำคัญ
15 จัดซื้อวัสดุฝึกทักษะ
วิชำกำร
16 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน
17

จัดซื้อวัสดุฝึกทักษะอำชีพ
(ท้ำขนม)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

5,988

5,988

28,307.92 28,307.92

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ตกลงรำคำ

พรศิริ

พรศิริ

รำคำเหมำะสม

ตกลงรำคำ

พรศิริ

พรศิริ

รำคำเหมำะสม

3,500

3,500

ตกลงรำคำ

นำดีสวนเห็ด

นำดีสวนเห็ด

รำคำเหมำะสม

1,500

1,500

ตกลงรำคำ

ร้ำนภำวนำสังฆภัณฑ์

ร้ำนภำวนำสังฆภัณฑ์

รำคำเหมำะสม

3,000

3,000

ตกลงรำคำ

พรศิริ2

พรศิริ2

รำคำเหมำะสม

2,675

2,675

ตกลงรำคำ

พรศิริ

พรศิริ

รำคำเหมำะสม

1,000

1,000

ตกลงรำคำ

นำยสันติ โยเรือง

นำยสันติ โยเรือง

รำคำเหมำะสม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้างข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
บันทึกข้อควำม
11/2562
บันทึกข้อควำม
12/2562
บันทึกข้อควำม
13/2562
บันทึกข้อควำม
14/2562
บันทึกข้อควำม
15/2562
บันทึกข้อควำม
16/2562
บันทึกข้อควำม
17/2562

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้จ้างในรอบปี ปีงบประมาณ...............2562.................
โรงเรียนบ้านหนองผือ
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

1.

จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน
จ้ำงเหมำน้ำนักเรียนไป
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน จ.บุรีรัมย์
จ้ำงเหมำท้ำอำหำรให้ครู
นักเรียนไปแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จ.บุรีรัมย์
จ้ำงเหมำท้ำถนนคอนกรีต

90,000

90,000

สอบคัดเลือก

นำงสำวยุวดี เพ็ชรรักษ์

15,800

15,800

ตกลงรำคำ

นำยณัฐวุฒิ ชำญกล้ำ

4,200

4,200

ตกลงรำคำ

นำงหนูพลอย นนทะกำร นำงหนูพลอย นนทะกำร รำคำเหมำะสม

บันทึกข้อควำม
3/2562

6,000

6,000

ตกลงรำคำ

นำยสมเศียร ศรีบุตรตำ

นำยสมเศียร ศรีบุตรตำ

รำคำเหมำะสม

จ้ำงเหมำรถน้ำนักเรียนชั้น
(อ2-ป.3)ไปศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ภำยนอก
จ้ำงเหมำท้ำอำหำร

3,000

3,000

ตกลงรำคำ

นำยซวน วังทะพันธ์

นำงจุฬำทิพย์ จันทศร

รำคำเหมำะสม

บันทึกข้อควำม
4/2562
บันทึกข้อควำม
5/2562

4,500

4,500

ตกลงรำคำ

2.
3.

4.
5.
6.

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้างข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
นำงสำวยุวดี เพ็ชรรักษ์
คุณสมบัติ
บันทึกข้อควำม
เหมำะสม
1/2562
นำยณัฐวุฒิ ชำญกล้ำ รำคำเหมำะสม
บันทึกข้อควำม
2/2562

นำงหนูพลอย นนทะกำร นำงหนูพลอย นนทะกำร รำคำเหมำะสม

บันทึกข้อควำม
6/2562

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

7.

3,500

3,500

ตกลงรำคำ

นำงอรดี บุตรดำ

นำงอรดี บุตรดำ

3,500

3,500

ตกลงรำคำ

นำยธีรภัทร ยอดแก้ว

นำยธีรภัทร ยอดแก้ว

รำคำเหมำะสม

บันทึกข้อควำม
8/2562

9.

จ้ำงเหมำรถน้ำนักเรียนชั้น
(ป.4-ป.6)ไปศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ภำยนอก
จ้ำงเหมำรถน้ำนักเรียนชั้น
(ป.4-ป.6)ไปศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ภำยนอก
จ้ำงเหมำครูอัตรำจ้ำง

6,000

6,000

ตกลงรำคำ

นำงสำวศิรลิ ักษณ์ ทรงพุฒิ

นำงสำวศิรลิ ักษณ์ ทรงพุฒิ

รำคำเหมำะสม

10

จ้ำงเหมำครูอัตรำจ้ำง

5,000

5,000

ตกลงรำคำ

นำงสำวศิรลิ ักษณ์ ทรงพุฒิ

นำงสำวศิรลิ ักษณ์ ทรงพุฒิ

รำคำเหมำะสม

1,000

1,000

ตกลงรำคำ

นำยประจวบ สุริโย

นำยประจวบ สุริโย

รำคำเหมำะสม

บันทึกข้อควำม
9/2562
บันทึกข้อควำม
10/2562
บันทึกข้อควำม
11/2562

8.

11. จ้ำงเหมำตัดหญ้ำ

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้างข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
รำคำเหมำะสม
บันทึกข้อควำม
7/2562

