
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือหนังสือเรียน 9,100.00            9,100.00        เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 9,100.00              สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)               9,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 299/62 ลว.1/07/62

2 จัดซ้ือหนังสือเรียน 19,795.00          19,795.00      เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 19,795.00            บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน             19,795.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 300/62 ลว.1/07/62

3 จัดซ้ือหนังสือเรียน 22,635.00          22,635.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือเมืองไทย 22,635.00            ศูนย์หนังสือเมืองไทย             22,635.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 301/62 ลว.1/07/62

4 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,024.00            1,024.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 1,024.00              ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ               1,024.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 302/62 ลว.1/07/62

5 จัดซ้ือหนังสือเรียน 960.00              960.00           เฉพาะเจาะจง วังอักษร 960.00                 วังอักษร                  960.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 303/62 ลว.1/07/62

6 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,200.00            2,200.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 2,200.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               2,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 304/62 ลว.1/07/62

7 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,020.00            1,020.00        เฉพาะเจาะจง จิตรวัฒน์ 1,020.00              จิตรวัฒน์               1,020.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 305/62 ลว.1/07/62

8 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,920.00            1,920.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 1,920.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               1,920.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 306/62 ลว.1/07/62

9 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,954.00            2,954.00        เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 2,954.00              ส านักพิมพ์เอมพันธ์               2,954.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 307/62 ลว.1/07/62

10 จัดซ้ือหนังสือเรียน 6,953.00            6,953.00        เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 6,953.00              ส านักพิมพ์เอมพันธ์               6,953.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 308/62 ลว.1/07/62

11 จัดซ้ือหนังสือเรียน 845.00              845.00           เฉพาะเจาะจง วังอักษร 845.00                 วังอักษร                  845.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 309/62 ลว.1/07/62

12 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,755.00            1,755.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 1,755.00              ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ               1,755.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 310/62 ลว.1/07/62

13 จัดซ้ือหนังสือเรียน 56,887.00          56,887.00      เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 56,887.00            ส านักพิมพ์เอมพันธ์             56,887.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 311/62 ลว.1/07/62

14 จัดซ้ือหนังสือเรียน 13,264.00          13,264.00      เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 13,264.00            ส านักพิมพ์เอมพันธ์             13,264.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 312/62 ลว.1/07/62

15 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 13,800.00          13,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่แอร์ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส 13,800.00            ร้าน ก.ไก่แอร์ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส             13,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 313/62 ลว.2/07/62

16 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 23,600.00          23,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่แอร์ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส 23,600.00            ร้าน ก.ไก่แอร์ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส             23,600.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 314/62 ลว.2/07/62

17 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 12,650.00          12,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรการช่าง 12,650.00            ร้านสมพรการช่าง             12,650.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 315/62 ลว.2/07/62

18 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 13,180.00          13,180.00      เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 13,180.00            บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี             13,180.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 316/62 ลว.2/07/62

19 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 8,760.00            8,760.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 8,760.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               8,760.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 317/62 ลว.2/07/62

20 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 6,060.00            6,060.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 6,060.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,060.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 318/62 ลว.2/07/62

21 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 2,400.00            2,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 2,400.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 319/62 ลว.2/07/62

22 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 12,080.00          12,080.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 12,080.00            หจก.บุญล้อมเทคนิค             12,080.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 320/62 ลว.2/07/62

23 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 1,200.00            1,200.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 1,200.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,200.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 321/62 ลว.2/07/62

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,800.00            3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 3,800.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               3,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 322/62 ลว.2/07/62

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,100.00            2,100.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 2,100.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,100.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 323/62 ลว.2/07/62

26 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 6,620.00            6,620.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เดอะลีดเดอร์ ไฮ-เทค 6,620.00              บจ.เดอะลีดเดอร์ ไฮ-เทค               6,620.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 324/62 ลว.2/07/62

27 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 3,000.00            3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธ์ิการไฟฟ้า 3,000.00              ร้านสัมฤทธ์ิการไฟฟ้า               3,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 325/62 ลว.2/07/62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

ณ วันท่ี  1  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

ณ วันท่ี  1  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

28 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 5,500.00            5,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านม่ังมีโภคทรัพย์ 5,500.00              ร้านม่ังมีโภคทรัพย์               5,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 326/62 ลว.3/07/62

29 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 10,000.00          10,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ ไอ ที 10,000.00            ร้าน เอ ไอ ที             10,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 327/62 ลว.3/07/62

30 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 9,645.00            9,645.00        เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 9,645.00              ห้างกิมเซ่งเชียง               9,645.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 328/62 ลว.4/07/62

31 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 40,800.00          40,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 40,800.00            หจก.บุญล้อมเทคนิค             40,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 329/62 ลว.4/07/62

32 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 1,198.40            1,198.40        เฉพาะเจาะจง บจ.วีนัส ซัพพลาย 1,198.40              บจ.วีนัส ซัพพลาย               1,198.40 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 330/62 ลว.4/07/62

33 จัดซ้ือหนังสือเรียน 138.00              138.00           เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 138.00                 ส านักพิมพ์เอมพันธ์                  138.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 331/62 ลว.8/07/62

34 จัดซ้ือหนังสือเรียน 276.00              276.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 276.00                 บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน                  276.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 332/62 ลว.8/07/62

35 จัดซ้ือหนังสือเรียน 942.00              942.00           เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์เอมพันธ์ 942.00                 ส านักพิมพ์เอมพันธ์                  942.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 333/62 ลว.8/07/62

36 จัดซ้ือหนังสือเรียน 408.00              408.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 408.00                 บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน                  408.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 334/62 ลว.8/07/62

37 จัดซ้ือหนังสือเรียน 540.00              540.00           เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 540.00                 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ                  540.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 335/62 ลว.8/07/62

38 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,190.00            1,190.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬา 1,190.00              ศูนย์หนังสือจุฬา               1,190.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 336/62 ลว.8/07/62

39 จัดซ้ือหนังสือเรียน 511.00              511.00           เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 511.00                 บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน                  511.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 337/62 ลว.8/07/62

40 จัดซ้ือหนังสือเรียน 672.00              672.00           เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 672.00                 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)                  672.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 338/62 ลว.8/07/62

41 จัดซ้ือหนังสือเรียน 2,900.00            2,900.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬา 2,900.00              ศูนย์หนังสือจุฬา               2,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 339/62 ลว.8/07/62

42 จัดซ้ือหนังสือเรียน 3,950.00            3,950.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 3,950.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               3,950.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 340/62 ลว.8/07/62

43 จัดซ้ือหนังสือเรียน 900.00              900.00           เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 900.00                 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ                  900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 341/62 ลว.8/07/62

44 จัดซ้ือหนังสือเรียน 1,016.00            1,016.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน 1,016.00              บมจ.ซีเอ็ด ยูเคช่ัน               1,016.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 342/62 ลว.8/07/62

45 จัดซ้ือหนังสือเรียน 276.00              276.00           เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 276.00                 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ                  276.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 343/62 ลว.8/07/62

46 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 14,500.00          14,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์ 14,500.00            ร้านคลังอุปกรณ์             14,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 344/62 ลว.9/07/62

47 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 8,743.00            8,743.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 8,743.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               8,743.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 345/62 ลว.9/07/62

48 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 3,456.00            3,456.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 3,456.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,456.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 346/62 ลว.9/07/62

49 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 7,780.00            7,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์ 7,780.00              ร้านคลังอุปกรณ์               7,780.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 347/62 ลว.9/07/62

50 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,400.00            4,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 4,400.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               4,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 348/62 ลว.9/07/62

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,000.00            6,000.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 6,000.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               6,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 349/62 ลว.9/07/62

52 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 4,932.00            4,932.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 4,932.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               4,932.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 350/62 ลว.9/07/62

53 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 39,912.00          39,912.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชค 39,912.00            ร้านอุดมโชค             39,912.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 351/62 ลว.9/07/62

54 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 25,585.00          25,585.00      เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 25,585.00            บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี             25,585.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 352/62 ลว.9/07/62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2562

หน่วยงำน...คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม...

ณ วันท่ี  1  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

55 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 2,700.00            2,700.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 2,700.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,700.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 353/62 ลว.9/07/62

56 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 36,940.00          36,940.00      เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 36,940.00            บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี             36,940.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 354/62 ลว.9/07/62

57 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 9,266.00            9,266.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิวบุคส์ 9,266.00              ร้านนิวบุคส์               9,266.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 355/62 ลว.9/07/62

58 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 39,486.00          39,486.00      เฉพาะเจาะจง บจ.คิว เวฟ ซีสเต็มส์ 39,486.00            บจ.คิว เวฟ ซีสเต็มส์             39,486.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 356/62 ลว.10/07/62

59 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,400.00            2,400.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 2,400.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 357/62 ลว.11/07/62

60 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,900.00            2,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 2,900.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               2,900.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 358/62 ลว.11/07/62

61 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 26,840.00          26,840.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังอุปกรณ์ 26,840.00            ร้านคลังอุปกรณ์             26,840.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 359/62 ลว.11/07/62

62 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 159,486.00        159,486.00     เฉพาะเจาะจง บจ.วีเมติกส์ 159,486.00           บจ.วีเมติกส์            159,486.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 360/62 ลว.11/07/62

63 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 8,686.00            8,686.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 8,686.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               8,686.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 361/62 ลว.22/07/62

64 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 8,360.00            8,360.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 8,360.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               8,360.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 362/62 ลว.22/07/62

65 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 56,660.00          56,660.00      เฉพาะเจาะจง ห้างกิมเซ่งเชียง 56,660.00            ห้างกิมเซ่งเชียง             56,660.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 363/62 ลว.22/07/62

66 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 35,000.00          35,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน 35,000.00            หจก.นครออฟฟิต ออโตเมช่ัน             35,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 364/62 ลว.22/07/62

67 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 6,400.00            6,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 6,400.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               6,400.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 365/62 ลว.23/07/62

68 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 3,831.00            3,831.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 3,831.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               3,831.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 366/62 ลว.23/07/62

69 ค่าป้าย 500.00              500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไอ-ปรินท์ 500.00                 ร้านไอ-ปรินท์                  500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 367/62 ลว.23/07/62

70 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 4,500.00            4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 4,500.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               4,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 368/62 ลว.23/07/62

71 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 45,000.00          45,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสวนนาสิน 45,000.00            ร้านสวนนาสิน             45,000.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 369/62 ลว.23/07/62

72 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 5,800.00            5,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 5,800.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               5,800.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 370/62 ลว.30/07/62

73 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 1,550.00            1,550.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 1,550.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               1,550.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 371/62 ลว.30/07/62

74 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 2,374.00            2,374.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี 2,374.00              บจ.นวภัทร สเตช่ันเนอร่ี               2,374.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 372/62 ลว.30/07/62

75 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 4,500.00            4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค 4,500.00              หจก.บุญล้อมเทคนิค               4,500.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 373/62 ลว.30/07/62

76 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 24,624.00          24,624.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมโชค 24,624.00            ร้านอุดมโชค             24,624.00 คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 374/62 ลว.30/07/62


