
Page 1 of 4

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน พฤศจิกายน 2563

        9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,000.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 52 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

2 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน พฤศจิกายน 2563

        9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,000.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 53 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

3 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน พฤศจิกายน 2563

        9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,000.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 54 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

4 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน พฤศจิกายน 2563

        9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,000.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 55 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

5 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 56 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

6 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ 
เนาวโรจน์

     7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 57 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

7 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
คลัง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ์ จันทร์
ศิริ

     7,300.00 นางสาวเบญจวรรณ์ จันทร์
ศิริ

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 58 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

8 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
คลัง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 59 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

9 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 60 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

10 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 61 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

11 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 62 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

12 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 63 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563
เทศบาลต าบลส าราญ  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

วันที่  7  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

13 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 64 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

14 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 65 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

15 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 66/2564 ลว.
30 ต.ค.63

16 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 67 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

17 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายลือฤทธิ์ ลือชา      7,300.00 นายลือฤทธิ์ ลือชา       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 68 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

18 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 69 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

19 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 70 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

20 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 71 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

21 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญวรา ป้องศรี      7,300.00 นางสาวกัญญวรา ป้องศรี       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 72 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
การศึกษาฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 73 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

23 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
การศึกษาฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 74 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

24 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
การศึกษาฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิก้องภพ สุข
ประเสริฐ

     7,300.00 นายศักด์ิก้องภพ สุขประเสริฐ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 75 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

25 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 76 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

26 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู      7,300.00 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 77 /2564 
ลว.30 ต.ค.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส าราญ เดือน พฤศจิกายน 2563

        4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 78 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

28 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก เดือน พฤศจิกายน 2563

        4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 79 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

29 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก เดือน พฤศจิกายน 2563

        5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 80 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

30 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน พฤศจิกายน 2563

        9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,000.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 81 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

31 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน พฤศจิกายน 2563

        9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,000.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 82 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

32 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน พฤศจิกายน 2563

        9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,000.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 83 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

33 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน พฤศจิกายน 2563

        9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,000.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 84 /2564 
ลว.30 ต.ค.63

34 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 
เดือน พฤศจิกายน 2563

        2,880.00      2,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม      2,880.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม       2,880.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10 /2564 ลว.
30 ต.ค.63

35 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
 80-9323 ยส.

        4,980.00      4,980.00 เฉพาะเจาะจง อู่เบิร์ดเจริญยนต์      4,980.00 อู่เบิร์ดเจริญยนต์       4,980.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 84 /2563 
ลว.2 พ.ย.63

36 จัดซ้ือน้ าด่ืม เดือน พฤศจิกายน 2563           840.00         840.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้ าทิพย์         840.00 นิศากานต์น้ าทิพย์         840.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11 /2564 ลว.
2 พ.ย.63

37 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 11 รายการ 
(กองช่าง)

      47,458.00     47,458.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     47,458.00 ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     47,458.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13 /2564 ลว.
6 พ.ย.63

38 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 
(ส านักปลัด)

      14,230.00     14,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    14,230.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    14,230.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14 /2564 ลว.
11 พ.ย.63

39 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 
(ส านักปลัด)

        4,438.00      4,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     4,438.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      4,438.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15 /2564 ลว.
11 พ.ย.63

40 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 21 รายการ (ส านัก
ปลัด)

      16,622.00     16,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    16,622.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    16,622.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16 /2564 ลว.
11 พ.ย.63
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41 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ (กอง
การศึกษาฯ)

        4,990.00      4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     4,990.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      4,990.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17 /2564 ลว.
12 พ.ย.63

42 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ (กอง
ส่งเสริมการเกษตร)

        1,125.00      1,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แจ่มก๊อบปี้      1,125.00 ร้าน แจ่มก๊อบปี้       1,125.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18 /2564 ลว.
12 พ.ย.63

43 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง (ส านักปลัด)

        1,100.00      1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเซอร์วิส      1,100.00 ร้าน ทีพีเซอร์วิส       1,100.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 85 /2564 
ลว.23 พ.ย.63

44 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการอบรมผู้มีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะชุมชน

        1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      1,000.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       1,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 86 /2564 
ลว.23 พ.ย.63

45 จัดจ้างท าป้ายโครงไม้พร้อมติดต้ัง โครงการอบรม
ผู้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะชุมชน

      14,000.00     14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์     14,000.00 ร้าน ชาญการพิมพ์     14,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 87 /2564 
ลว.23 พ.ย.63

46 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างานกอง
การศึกษาฯ

        2,700.00      2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยคอมฟิว      2,700.00 ร้าน ชัยคอมฟิว       2,700.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 88 /2564 
ลว.25 พ.ย.63

47 จัดจ้างท าชุดนิทรรศกาลให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะ

        7,500.00      7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม โดย นางสาว
สุพัฒตรา พลพฤกษ์

     7,500.00 ร้าน ดีพร้อม โดย นางสาว
สุพัฒตรา พลพฤกษ์

      7,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 90 /2564 
ลว.25 พ.ย.63

48 จัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือส าหรับการบรรยาย ตาม
โครงการคัดแยกขยะ

      10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์     10,000.00 ร้าน ชาญการพิมพ์     10,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 91 /2564 
ลว.26 พ.ย.63

49 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษาฯ)

        3,132.00      3,132.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      3,132.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       3,132.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 89 /2564 
ลว.27 พ.ย.63

50 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ (กอง
การศึกษาฯ)

        4,715.00      4,715.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      4,715.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       4,715.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19 /2564 ลว.
27 พ.ย.63

51 จัดซ้ือกระเป๋าบรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการคัดแยกขยะ

      14,000.00     14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์     14,000.00 ร้าน ชาญการพิมพ์     14,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20 /2564 ลว.
27 พ.ย.63


