
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาร์ท เซอร์วิส 
ไอที

2,300.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

8/11/2562

2 วัสดุส านักงาน 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

270.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

10/11/2562

3 วัสดุส านักงาน 215.00 215.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

215.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

10/11/2562

4 วัสดุส านักงาน 501.00 501.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด 501.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

20/11/2562

5 วัสดุส านักงาน 1,073.00 1,073.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

1,073.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

10/11/2562

6 วัสดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

7 วัสดุส านักงาน 492.00 492.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด 492.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

20/11/2562

8 วัสดุส านักงาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

360.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

20/11/2562

9 วัสดุส านักงาน 1,020.00                  1,020.00                เฉพาะเจาะจง พลอย 1,020.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

20/11/2562

10 วัสดุส านักงาน 2,000.00                  2,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,000.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

14/11/2562

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00                  2,000.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาร์ท เซอร์วิส 
ไอที

2,000.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

8/11/2562

12 วัสดุส านักงาน 1,590.00                  1,590.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด 1,590.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

13 วัสดุส านักงาน 2,000.00                  2,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด 2,000.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

14 วัสดุส านักงาน(ผ้า) 2,062.00 2,062.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาสาส์น 2,062.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

1/11/2562

15 วัสดุส านักงาน 1,390.00                  1,390.00                เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

1,390.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ 675.00                     675.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 675.00                              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

17 วัสดุส านักงาน 2,121.50                  2,121.50                เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด และ บริษัท ต้ังง่ีสุ่น ซูเปอร์ส

โตร์ จ ากัด

2,121.50                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

18 วัสดุส านักงาน 2,000.00                  2,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคบุ๊คส์ จ ากัด 2,000.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

19 วัสดุส านักงาน 2,541.00                  2,541.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,541.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

20 วัสดุส านักงาน 500.00                     500.00                   เฉพาะเจาะจง ฉัตรมงคล 500.00                              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

21 วัสดุส านักงาน 1,500.00                  1,500.00                เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

1,500.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,950.00                  9,950.00                เฉพาะเจาะจง  ร้านประกาศิต คอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส

9,950.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

1/11/2562

23 วัสดุเช้ือเพลิง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

1/11/2562

24 วัสดุส านักงาน 1,550.00                  1,550.00                เฉพาะเจาะจง เจ เจ มาร์ท 1,550.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

3/11/2562

25 วัสดุส านักงาน 995.00                     995.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด 995.00                              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

12/11/2562

26 วัสดุเช้ือเพลิง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี(บ้านผือ) 
จ ากัด

500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

22/11/2562

27 วัสดุส านักงาน 2,027.00 2,027.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,027.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

20/11/2562

28 วัสดุส านักงาน 2,020.00 2,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,020.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

11/11/2562

29 วัสดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

11/11/2562

30 วัสดุเช้ือเพลิง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวณัฏฐชัยบริการ 2 500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

25/11/2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

31 วัสดุเช้ือเพลิง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนองหานออยล์ จ ากัด 500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

25/11/2562

32 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาร์ท เซอร์วิส 
ไอที

2,300.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

8/11/2562

33 วัสดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวสันต์พาณิชย์ 2,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

8/11/2562

34 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ 13,540.00 13,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศนาฬิกา 13,540.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

22/11/2562

35 วัสดุอ่ืนๆ 885.00 885.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊กาดอกไม้สด 885.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

25/12/2562

36 วัสดุส านักงาน 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคคอนเนอร์ 200.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

20/12/2562

37 วัสดุส านักงาน 2060.00 2060.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองดีไซน์ 2060.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

20/12/2562

38 วัสดุส านักงาน 1486.00 1486.00 เฉพาะเจาะจง ลีโอปร้ินต้ิง 1486.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

19/12/2562

39 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขุนพลปิโตรเลียม จ ากัด 500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

27/11/2562

40 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1000.00 1000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจียง-อัศวรรณ หนองคาย 
จ ากัด

1000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

11/11/2562

41 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1000.00 1000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด 1000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

27/11/2562

42 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1500.00 1500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด

1500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

26/11/2562

43 วัสดุส านักงาน 4,993.00                  4,993.00                เฉพาะเจาะจง เจ เจ มาร์ท 4,993.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

27/11/2562

44 วัสดุงานบ้าน 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซิต้ี เจน 110.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

45 วัสดุก่อสร้าง 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ปราณีก่อสร้าง จ ากัด 80.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

5/11/2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

46 วัสดุงานบ้านงานครัว 1200.00 1200.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี โคตรน้ าเนาว์ 1200.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

1/11/2562

47 วัสดุส านักงาน 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด

180.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

20/11/2562

48 วัสดุส านักงาน 750.00                     750.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) 750.00                              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

27/11/2562

49 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,600.00                  3,600.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 3,600.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

15/11/2562

50 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,800.00                  1,800.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 1,800.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

15/11/2562

51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 500.00                     500.00                   เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 500.00                              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

15/11/2562

52 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,690.00                  1,690.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 1,690.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

15/11/2562

53 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000.00                  1,000.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 1,000.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

15/11/2562

54 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,410.00                  5,410.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 5,410.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

15/11/2562

55 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,260.00                  1,260.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 1,260.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

15/11/2562

56 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,650.00                  1,650.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน นก ใบตอง(บางล าภู) 1,650.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

25/11/2562

57 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00                  1,350.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พิทักษ์ฯดอกไม้สด 1,350.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

25/22/2562

58 วัสดุส านักงาน 44,940.00                44,940.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จ ากัด 44,940.00                         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

25/11/2562

59 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการ บจ.ไทยเจริญ เพทโทรล
 สเตช่ัน

500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

2/11/2562

60 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,419.00                21,419.00              เฉพาะเจาะจง  บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลาย 
จ ากัด

21,419.00                         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคาเหมาะสม  
ภายในวงเงินงบประมาณ

22/11/2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2562

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562


