


แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ 21,580.00         21,580.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวายทีเอส เซอร์วิส ร้านวายทีเอส เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2565

ราคาที่เสนอ 21,580.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 21,580.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564





แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างซ่อมบริการแอร์รถยนต์ ทะเบียน นข 2382 รถตู้โรงเรียน 8,400.00          8,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนิกรแอร์ ร้านนิกรแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2565

โครงการบริการยานพาหนะ ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,400.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างซ่อมบริการแอร์รถยนต์ ทะเบียน นข 4275 รถตู้โรงเรียน 8,400.00          8,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนิกรแอร์ ร้านนิกรแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2565

โครงการบริการยานพาหนะ ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,400.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเดือน 7,780.00          7,780.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2565

ตุลาคม 2564 จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เสนอ 7,780.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,780.00 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

4 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเดือน 7,780.00          7,780.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/2565

พฤศจิกายน 2564 จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ราคาที่เสนอ 7,780.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,780.00 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างซ่อมบํารุงรักษา เช็คระยะตามรอบเวลา รถตู้โรงเรียน 38,515.19        38,515.19  เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จํากัด บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/2565

ทะเบียน นข 2382 ราคาที่เสนอ 38,515.19.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 38,515.19.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564





แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซื้อหมึกพิมพ์ตามโครงการงานทะเบียนวัดผล 6,390.00           6,390.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 4/2565

ราคาที่เสนอ 6,390.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,390.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564





แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา โครงการพัฒนาสํานักงาน 9,900.00           9,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5/2565

(กลุ่มบริหารวิชาการ) ราคาที่เสนอ 9,900.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,900.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 17 มกราคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซื้อหมึกพิมพ์สําเนา SF สีดําแลกระดาษไข 42,800.00         42,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 7/2565

โครงการเอกสารโรเนียว (กลุ่มบริหารวิชาการ) ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 42,800.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 18 มกราคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี 20,390.00         20,390.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ลิ้มจี่เซ้ง ห้างหุ้นส่วน ลิ้มจี่เซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 8/2565

ราคาที่เสนอ 20,390.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,390.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 18 มกราคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเติม) โครงการงานบัญชี 8,140.00           8,140.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 9/2565

ราคาที่เสนอ 8,140.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,140.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 21 มกราคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า 19,500.00         19,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านวายทีเอเซอร์วิส ร้านวายทีเอเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 4/2565

ชํารุด โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและสถานที่ ราคาที่เสนอ 19,500.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 19,500.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 27 มกราคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565





แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 6,500.00           6,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวายทีเอเซอร์วิส ร้านวายทีเอเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5/2565

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและสถานที่ ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,500.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซื้อเครื่องตรวจ ATK จํานวน 120 ชุด โครงการกิจกรรม 8,400.00           8,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านขายกระปุกยา ร้านขายกระปุกยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 10/2565

พัฒนาผู้เรียน ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 8,400.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซื้อวัสดุสํานักงานโครงการบริหารสํานักงาน 6,905.00           6,905.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน ร้านบูรพาเครื่องเขียน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2565

ราคาที่เสนอ 6,905.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,905.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โครงการบริหารพัสดุ 221,800.00       221,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/2565

ราคาที่เสนอ 221,800.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 221,800.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565





แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเดือน 15,560.00         15,560.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 13/2565

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565

ราคาที่เสนอ 15,560.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,560.00 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซื้อหมึกเลเซอร์ ปริ้น ปพ.1 โครงการงานทะเบียน 9,510.00           9,510.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 14/2565

(กลุ่มบริหารวิชาการ) ราคาที่เสนอ 9,510.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 9,510.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซื้ออุปกรณ์สํานักงาน โครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อ 25,000.00         25,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําแคบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ร้านน้ําแคบเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 15/2565

และเทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 25,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 25,000.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565





แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซื้อหนังสือเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 1,831,935.00    1,831,935.00   คัดเลือก บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จํากัด บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 16/2565

ราคาที่เสนอ 1,831,935.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,831,935.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ (จุดเช็คอิน มนศ.) 14,970.00         14,970.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนครนนท์ พันธ์ไม้ ร้านนครนนท์ พันธ์ไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 17/2565

กลุ่มบริหารทั่วไป ราคาที่เสนอ 14,970.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 14,970.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 21 เมษายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซื้ออุปกรณ์สํานักงาน โครงการบริหารสํานักกงาน 5,440.00           5,440.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีไอคอน ร้าน ซีไอคอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 18/2565

ราคาที่เสนอ 5,440.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 5,440.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 21 เมษายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการบริหารสํานักงาน 13,600.00         13,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนครเฟอร์นิเจอร์ ร้านรุ่งนครเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 19/2565

ราคาที่เสนอ 13,600.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 13,600.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 22 เมษายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565





แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเดือน 15,560.00         15,560.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 20/2565

มีนาคม-เมษายน 2565 จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ราคาที่เสนอ 15,560.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,560.00 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซื้อจอรับภาพชนิดมอนิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง โครงการบริหารพัสดุ 33,000.00         33,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 21/2565

ราคาที่เสนอ 33,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 33,000.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 70 แกรม โครงการเอกสารโรเนียว 37,000.00         37,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน บีบีคาร์ทริจ ห้างหุ้นส่วน บีบีคาร์ทริจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 24/2565

ราคาที่เสนอ 37,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 37,000.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 70 แกรม โครงการเอกสารโรเนียว 41,150.00         41,150.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน บีบีคาร์ทริจ ห้างหุ้นส่วน บีบีคาร์ทริจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25/2565

ราคาที่เสนอ 41,150.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 41,150.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ซื้อยารักษาโรค (ห้องพยาบาล) โครงการให้บริการสุขภาพอนามัย 12,552.00         12,552.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ศักดาเวชการ จํากัด บริษัท ศักดาเวชการ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 26/2565

ราคาที่เสนอ 12,552.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 12,552.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและอาคารสถานที่ 38,832.00         38,832.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน ร้านบูรพาเครื่องเขียน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 27/2565

(พัฒนาห้องเรียน) ราคาที่เสนอ 38,832.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 38,832.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565





แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร ปพ. ม.4 และ ม.6 โครงการงานทะเบียน 27,500.00        27,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สหไทย เปเปอร์พลัส จํากัด บริษัท สหไทย เปเปอร์พลัส จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 30/2565

ราคาที่เสนอ 27,500.00 บาท ราคาที่เสนอ 27,500.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 7,490.00          7,490.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน ร้านบูรพาเครื่องเขียน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 31/2565

ราคาที่เสนอ 7,490.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,490.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการบริหารสํานักงานบริหารทั่วไป 24,690.00        24,690.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทีแอนด์แอล ไอทีโซลูชั่น จํากัด  บริษัท ทีแอนด์แอล ไอทีโซลูชั่น จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 32/2565

ราคาที่เสนอ 24,690.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 24,690.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการบริหารสํานักงานบริหารทั่วไป 16,500.00        16,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนครเฟอร์นิเจอร์ ร้านรุ่งนครเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 33/2565

ราคาที่เสนอ 16,500.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 16,500.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและอาคาร 33,221.00        33,221.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า ร้านเทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 34/2565

ราคาที่เสนอ 33,221.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 33,221.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ซื้อกระดาษโรเนียว โครงการเอกสารโรเนียว 27,000.00        27,000.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน บีบีคาร์ทริจ ห้างหุ้นส่วน บีบีคาร์ทริจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 35/2565

ราคาที่เสนอ 27,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 27,000.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 20,000.00        20,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาภัณฑ์สอร์ต ร้านพิทยาภัณฑ์สอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 36/2565

ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 20,000.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ซื้ออุปกรณ์สํานักงาน โครงการงานห้องสมุด 10,720.00        10,720.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 38/2565

ราคาที่เสนอ 10,720.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 10,720.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15,000.00        15,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านม่านดีไซด์ ร้านม่านดีไซด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 39/2565

ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 15,000.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซื้อชุดตรวจ ATK โครงการบริหารพัสดุ 6,500.00          6,500.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนลิ้มจี่เซ้ง ห้างหุ้นส่วนลิ้มจี่เซ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 40/2565

ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,500.00 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์พัฒนาระบบการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ 86,950.00        86,950.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 41/2565

ราคาที่เสนอ 86,950 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 86,950 บาท และเสนอราคาต่ําสุด ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565


