
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 
ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าใช้สอยซ่อมคอมพิวเตอร์       6,542.00       6,542.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ แอนด์ พีคอมพ์ หจก.อาร์ แอนด์ พีคอมพ์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     441       
  1 พ.ค.63

2 ค่าสารธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า อบต.เก่า          131.58          131.58 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     442       
  1 พ.ค.63

3 ค่าสาธารณูปโภค ประปา ม.ีค.63       1,319.00       1,319.00 เฉพาะเจาะจง ประปาหมูบ่้าน หมู ่4 บ้านท้ายดง
ประปาหมูบ่้าน หมู ่4 บ้านท้าย

ดง
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     443       
  1 พ.ค.63

4 ค่าวสัดุ ส านักงาน สป.     27,584.00     27,584.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     444       
  1 พ.ค.63

5
ค่าทีดิ่นโครงการคอนกรีต หมูท่ี ่2.ดง
กระทงยาม

   484,000.00    484,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวธุ ผาสุขเจริญไพบูลย์ นายณัฐวธุ ผาสุขเจริญไพบูลย์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     445       
  1 พ.ค.63

6 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองการศึกษา       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวหวนัยีห่วา คมคาย 

(9000 บาท)
นางสาวหวนัยีห่วา คมคาย 

(9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     446       
  5 พ.ค.63

7 จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน ศพด.       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
  นางสาวอัญชลี ตองติน       

(9000 บาท)
       นางสาวอัญชลี ตองติน    

        ( 9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     447       
  5 พ.ค.63

8 จ้างเหมาบริการ ครูพีเ่ล้ียงเด็ก ศ.พ.ด.       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววรรณวษิา บุตรโคตม์

(9000 บาท)
นางสาววรรณวษิา บุตรโคตม์

(9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     448       
  5 พ.ค.63

9 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกุลภญา สานนท์ (9000

 บาท)

นางสาวกุลภญา สานนท์ (9000

 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     449       

  5 พ.ค.63

10 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ัสดุฯ       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางเสาวณี เครือจันทร์ (9000 

บาท)
นางเสาวณี เครือจันทร์ (9000 

บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     450       
  5 พ.ค.63

11 จ้างเหมาบริการ คนงานทัว่ไป (กองช่าง)       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี 

(9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     451       
  5 พ.ค.63

12 จ้างเหมาบริการ คนงานทัว่ไป (กองช่าง)       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นายบัณพิต พิมเสน      

(9000 บาท)
 นายบัณพิต พิมเสน      (9000

 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     452       
  5 พ.ค.63

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรมีหาโพธิ จังหวัดปราจีนบรุี

ข้อมูลประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

แบบสขร.1 



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

13 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานสาธารณสุข       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุริขันธ(์9000

 บาท)
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุริขันธ์

(9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     453       
  5 พ.ค.63

14 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายทรงวทิย์ ตาลน้อย (9000 

บาท)
นายทรงวทิย์ ตาลน้อย (9000 

บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     454       
  5 พ.ค.63

15 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานทรัพยากรบุคคล       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ(9000 

บาท)

นางสาวน้ าเพ็ชร เรืองศิริ(9000

 บาท)

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     455       

  5 พ.ค.63

16 จ้างเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 

บาท)
นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 

บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     456       
  5 พ.ค.63

17 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางหนึง่ฤทัย คมคาย       

(9000 บาท)
     นางหนึง่ฤทัย คมคาย       

(9000 บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     457       
  5 พ.ค.63

18 จ้างเหมา รักษาความปลอดภัย 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต์ิ คมคาย นายเสกสันต์ิ คมคาย
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     458       
  5 พ.ค.63

19 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกัน       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย คมคาย นายรณชัย คมคาย
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     459       

  5 พ.ค.63

20 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานเกษตร       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 

บาท)
นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 

บาท)
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     460       
  5 พ.ค.63

21 ค่าตอบแทนจัดซ้ือจัดจ้าง     35,600.00     35,600.00 เฉพาะเจาะจง ข้าราชการ/พนักงานจ้างภารกิจ ข้าราชการ/พนักงานจ้างภารกิจ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     461       
  8 พ.ค.63

22 ค่าใช้สอยจัดซ้ือวคัซีน     53,095.00     53,095.00 เฉพาะเจาะจง นางนิยม บุดดาวงษ์ นางนิยม บุดดาวงษ์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     463       
  8 พ.ค.63

23 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน       4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอุมา ค้ าชู นางอรอุมา ค้ าชู
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     464       

  8 พ.ค.63

24 ค่าใช้สอยจ้างรถประชาสัมพันธ์       7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทว ีช่างเก็บ นายทว ีช่างเก็บ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     465       
  8 พ.ค.63

25 ค่าวสัดุ จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาตร์     45,341.00     45,341.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพือ่นคิด ร้าน ศ.เพือ่นคิด
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     466       
  8 พ.ค.63

26 ค่าวสัดุคอม (กองคลัง)       8,130.00       8,130.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     467       
  8 พ.ค.63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

27 ค่าวสัดุ ส านักงาน (กองคลัง)     11,543.00     11,543.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิัฒน์ นุริตมนต์ นายวพิัฒน์ นุริตมนต์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     468       
  8 พ.ค.63

28 ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า ม.ีค.63     34,200.65     34,200.65 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     469       
  8 พ.ค.63

29 ค่าเช่าบ้าน       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวชิาดา แก้วนาเหนือ น.ส.สุวชิาดา แก้วนาเหนือ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     472       

  8 พ.ค.63

30 ค่าสาธารณูปโภคค่าไปรษณีย์ ม.ีค. 63 348.00         348.00         เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย์ ศรีมหาโพธิ ไปรษณีย์ ศรีมหาโพธิ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     475       
  14 พ.ค.63

31 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ       3,780.00       3,780.00 เฉพาะเจาะจง
นายอนัน ผลศรัทธา/ นายจ าเริญ

 นาแล / นายฉัตรมงคล บัวรี
นายอนัน ผลศรัทธา/ นาย

จ าเริญ นาแล / นายฉัตรมงคล 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     480       
 19 พ.ค.63

32
ค่าทีดิ่นโครงการก่อสร้างลูกรัง หมูท่ี ่6.ดง
กระทงยาม 5 สาย

275,500.00   275,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพิน โพธิช์ู นางสาวยุพิน โพธิช์ู
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     481       
 19 พ.ค.63

33
ค่าทีดิ่นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.

6ต.ดงกระทงยาม
   151,000.00    151,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวธุ ผาสุขเจริญไพบูลย์ นายณัฐวธุ ผาสุขเจริญไพบูลย์

เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     483      

 22 พ.ค.63

34 ค่าใช้สอยจ้างเหมา แผ่นพับพิษสุนัขบ้า     11,742.00     11,742.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเติม ขวญัจันทร์ ร้านเติม ขวญัจันทร์
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     484      
 22 พ.ค.63

35 ค่าวสัดุน้ ามัน รักษาความสงบฯ       1,270.00       1,270.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     486      
 25 พ.ค.63

36 ค่าวสัดุน้ ามัน รักษาความสงบฯ       3,740.00       3,740.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     487      
 25 พ.ค.63

37 ค่าวสัดุน้ ามัน รักษาความสงบฯ       4,970.00       4,970.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     488      
 25 พ.ค.63

38 ค่าวสัดุน้ ามัน รักษาความสงบฯ       1,180.00       1,180.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     489      
 25 พ.ค.63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

39 ค่าวสัดุน้ ามัน เคหะไฟฟ้า       2,100.00       2,100.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     490      
 25 พ.ค.63

40 ค่าวสัดุน้ ามัน เคหะไฟฟ้า       2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     491      
 25 พ.ค.63

41 ค่าวสัดุน้ ามันทัว่ไป       8,231.90       8,231.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     492      

 25 พ.ค.63

42 ค่าวสัดุน้ ามันทัว่ไป       7,233.50       7,233.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     493      
 25 พ.ค.63

43 ค่าวสัดุน้ ามันทัว่ไป       7,519.00       7,519.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     494      
 25 พ.ค.63

44 ค่าวสัดุน้ ามันทัว่ไป       8,652.90       8,652.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     495      
 25 พ.ค.63

45 ค่าวสัดุน้ ามันทัว่ไป       8,069.00       8,069.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     496      
 25 พ.ค.63

46 ค่าวสัดุน้ ามันทัว่ไป       5,500.00       5,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     497      
 25 พ.ค.63

47
ค่าวสัดุน ้ามัน(รถขยะ) 2,000.00      2,000.00      

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     498      
 25 พ.ค.63

48
ค่าวสัดุน ้ามัน(รถขยะ) 7,550.00      7,550.00      

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     499      

 25 พ.ค.63

49
ค่าวสัดุน ้ามันขยะ 4,670.00      4,670.00      

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     500      
 25 พ.ค.63

50
ค่าวสัดุน้ ามันเคหะ 5,600.00      5,600.00      

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     501      
 25 พ.ค.63

51
ค่าวสัดุน้ ามันสาธารณสุข 990.00         990.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     502      
 25 พ.ค.63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

52
ค่าวสัดุน้ ามันสาธารณสุข 200.00         200.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     503      
 25 พ.ค.63

53
ค่าวสัดุน้ ามันคลัง 200.00         200.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     504      
 25 พ.ค.63

54
ค่าวสัดุน้ ามันคลัง 100.00         100.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     505      

 25 พ.ค.63

55
ค่าวสัดุน้ ามันคลัง 200.00         200.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     506      
 25 พ.ค.63

56
ค่าวสัดุน้ ามันคลัง 200.00         200.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     507      
 25 พ.ค.63

57
ค่าวสัดุน้ ามันคลัง 100.00         100.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     508      

 25 พ.ค.63

58
ค่าวสัดุน้ ามันคลัง 200.00         200.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     509      
 25 พ.ค.63

59
ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,710.00      4,710.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้าน ศ.เพือ่นคิด ร้าน ศ.เพือ่นคิด

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     511      
 28 พ.ค.63

60
ค่าสาธารณูปโภคค่าโทรศัพท์ 183.18 183.18

เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

     512      

 28 พ.ค.63

61 ค่าสาธารณูปโภคอินเทอร์เน็ต ม.ีค. 63 4,815.00      4,815.00      เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     513      
 28 พ.ค.63

62
ค่าน้ ามันกองช่าง 200.00         200.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     514      
 28 พ.ค.63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขทีแ่ละ
วนัทีข่อง

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

63
ค่าน้ ามันกองช่าง 200.00         200.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     515      
 28 พ.ค.63

64
ค่าน้ ามันกองช่าง 100.00 100.00

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     516      
 28 พ.ค.63

65
ค่าน้ ามันกองช่าง 100.00 100.00

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     517      
 28 พ.ค.63

66
ค่าน้ ามันกองช่าง 200.00         200.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     518      
 28 พ.ค.63

67
ค่าใช้สอยซ่อมแอร์คลัง 10,500.00    10,500.00    

เฉพาะเจาะจง
นายโชคทว ีปัญญา นายโชคทว ีปัญญา

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

     519      
 28 พ.ค.63


