
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าสาธารณูปโภคน้ าประปา 1,599.00       1,599.00       

เฉพาะเจาะจง
ประปาหมู่บา้น หมู่ 4 บา้นท้ายดง ประปาหมู่บา้น หมู่ 4 บา้นท้ายดง

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     538       

 2 ม.ิย.63

2 ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟา้ อบต เก่า พ.ค.63            95.82            95.82 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     539       

 2 ม.ิย.63

3 ค่าใช้สอยเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด)        4,366.06        4,366.06 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     540       

 2 ม.ิย.63

4 ค่าใช้สอยเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด)        3,760.01        3,760.01 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     541       

 2 ม.ิย.63

5 ค่าใช้สอยเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด)        3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     542       

 2 ม.ิย.63

6 ค่าใช้สอยเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง)        3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     543       

 2 ม.ิย.63

7 ค่าใช้สอยเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง)        3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     544       

 2 ม.ิย.63

8 ค่าใช้สอยเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง)        3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หา้งหุน้ส่วนปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     545       

 2 ม.ิย.63

9 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองการศึกษา        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย (9000 บาท) นางสาวหวนัยี่หวา คมคาย (9000 บาท)
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     547       

 2 ม.ิย.63

10 จ้างเหมาบริการ แม่บา้น ศพด.        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง
  นางสาวอัญชลี ตองติน            ( 

9000 บาท)

  นางสาวอัญชลี ตองติน           ( 

9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     548       

 2 ม.ิย.63

11 จ้างเหมาบริการ ครูพีเ่ล้ียงเด็ก ศ.พ.ด.        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววรรณวษิา บตุรโคตม(์9000 

บาท)

นางสาววรรณวษิา บตุรโคตม(์9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     549       

 2 ม.ิย.63

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

บาท)

นางสาวกุลภญา สานนท์      (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     550       

 2 ม.ิย.63

13 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสัดุฯ        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางเสาวณี เครือจันทร์            

(9000 บาท)

     นางเสาวณี เครือจันทร์            

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     551       

 2 ม.ิย.63

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรมีหาโพธิ จังหวัดปราจีนบรุี

ขอ้มลูประจ าเดอืน มถุินายน พ.ศ.2563

แบบสขร.1 
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14 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี (9000 

บาท)

นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     552       

 2 ม.ิย.63

15 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป (กองช่าง)        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง     นายบณัพติ พมิเสน      (9000 บาท)     นายบณัพติ พมิเสน      (9000 บาท)
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     553       

 2 ม.ิย.63

16 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานสาธารณสุข        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวภทัรานิษฐ์ บริุขันธ ์   (9000 

บาท)
นางสาวภทัรานิษฐ์ บริุขันธ(์9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     554       

 2 ม.ิย.63

17 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลัง        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง
      นายทรงวทิย์ ตาลน้อย          

(9000 บาท)

      นายทรงวทิย์ ตาลน้อย          

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     555       

 2 ม.ิย.63

18 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานทรัพยากรบคุคล        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง
    นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ            

(9000 บาท)

    นางสาวน้ าเพช็ร เรืองศิริ            

(9000 บาท)

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     556       

 2 ม.ิย.63

19 จ้างเหมาบริการ คนงานรถประจ าขยะ        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 บาท) นายณรงค์ รอดจันทร์ (9000 บาท)
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     557       

 2 ม.ิย.63

20 จ้างเหมาบริการแม่บา้น        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       (9000 

บาท)

     นางหนึ่งฤทัย คมคาย       (9000 

บาท)

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     558       

 2 ม.ิย.63

21 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานเกษตร        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 บาท) นายสมศักด์ิ จันทร์แสง (9000 บาท)
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     559       

 2 ม.ิย.63

22 จ้างเหมา รักษาความปลอดภยั 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเสกสันต์ิ คมคาย นายเสกสันต์ิ คมคาย
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     560       

 2 ม.ิย.63

23 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานปอ้งกัน        9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย คมคาย นายรณชัย คมคาย
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     561       

 2 ม.ิย.63

24
ค่าใช้สอย จ้างเหมา ชั้นวางของ

       6,850.00        6,850.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยา คมคาย นายชัยยา คมคาย
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     564       

 2 ม.ิย.63

25 ค่าวสัดุหมึกปร้ิน (กองคลัง)        3,240.00        3,240.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์ นุริตมนต์ นายวพิฒัน์ นุริตมนต์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     565       

 2 ม.ิย.63

26 ค่าใช้สอยทรายอะเบท    115,200.00    115,200.00 เฉพาะเจาะจง นายส าเริง คล้ายสุบรรณ นายส าเริง คล้ายสุบรรณ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     566       

 2 ม.ิย.63

27 ค่าวสัดุแต่งกาย        9,800.00        9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพือ่นคิด ร้าน ศ.เพือ่นคิด
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     575       

 5 ม.ิย.63

28 ค่าครุภณัฑ์เตียงเด็ก        3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพือ่นคิด ร้าน ศ.เพือ่นคิด
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     576       

 5 ม.ิย.63
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วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน
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29 ค่าวสัดุท าสต๊ิกเกอร์        4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัรปภา กันนิภา นางสาวภทัรปภา กันนิภา
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     577       

 5 ม.ิย.63

30 ค่าตอบแทนค่าเช่าบา้นเดือน พ.ค.        4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอุมา ค้ าชู นางอรอุมา ค้ าชู
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     578       

 5 ม.ิย.63

31 ค่าตอบแทนค่าเช่าบา้นเดือน พ.ค. 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวชิาดา แก้วนาเหนือ นางสาวสุวชิาดา แก้วนาเหนือ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     579       

 5 ม.ิย.63

32 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว      11,628.00      11,628.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์ นุริตมนต์ นายวพิฒัน์ นุริตมนต์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     580       

 5 ม.ิย.63

33 ค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟา้ ม.ีค.63      35,119.71      35,119.71 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     581       

 5 ม.ิย.63

34 ค่าสาธารณูปโภคค่าไปรษณีย์ ม.ีค. 63 95.00           95.00           เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย์ ศรีมหาโพธิ ไปรษณีย์ ศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     582       

 5 ม.ิย.63

35 ค่าใช้สอยจัดซ้ือยางมะตอย      99,600.00      99,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อายยางมิกซ์ หจก.อายยางมิกซ์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     583       

 5 ม.ิย.63

36 ค่าวสัดุส านักงาน      19,860.00      19,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพือ่นคิด ร้าน ศ.เพือ่นคิด
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     586       

 9 ม.ิย.63

37 ค่าวสัดุตรายาง        1,080.00        1,080.00 เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจันทร์ นายเติม ขวญัจันทร์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     587       

 9 ม.ิย.63

38 ค่าใช้สอยก าจัดขยะ      25,470.50      25,470.50 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองปราจีนบรีุ เทศบาลเมืองปราจีนบรีุ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     589       

 9 ม.ิย.63

39 ค่าครุภณัฑ์เบกิจ่ายคอม all in one (สังคม)      22,900.00      22,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์ นุริตมนต์ นายวพิฒัน์ นุริตมนต์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     593       

 10 มิ.ย.63

40 ค่าใช้สอยปา้ยไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63          500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจันทร์ นายเติม ขวญัจันทร์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     595       

 11 มิ.ย.63

41
ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้างซ่อมแซมลูกรัง ม.6 ต.ดงกระทง

ยาม บา้นนานธวัช ดีพา -เชื่อมเลียบคลองหวักรด
   276,000.00    276,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรารัตน์ บญุสร้าง นางสาวเกศรารัตน์ บญุสร้าง

เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     596       

 15 มิ.ย.63

42 ค่าวสัดุ น้ ามัน (เคหะ)        3,160.00        3,160.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     597       

 16 มิ.ย.63
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(บาท)
วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

43 ค่าวสัดุ น้ ามัน (เคหะ)        1,580.00        1,580.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     598       

 16 มิ.ย.63

44 ค่าวสัดุน้ ามัน (ทั่วไป)        5,960.20        5,960.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     599       

 16 มิ.ย.63

45 ค่าน้ ามัน (กองคลัง)          140.00          140.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     600       

 16 มิ.ย.63

46 ค่าน้ ามัน (รักษาความปลอดภยัฯ)          820.00          820.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     601       

 16 มิ.ย.63

47 ค่าน้ ามัน (กองคลัง)          130.00          130.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     602       

 16 มิ.ย.63

48 ค่าน้ ามัน (ปฎกิูล)
3,210.00       3,210.00       

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     603       

 16 มิ.ย.63

49 ค่าวสัดุ น้ ามัน (เคหะ)
130.00         130.00         

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     604       

 16 มิ.ย.63

50 ค่าวสัดุน้ ามัน (ทั่วไป)
4,080.00       4,080.00       

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     605       

 16 มิ.ย.63

51
ค่าครุภณัฑ์จัดซ้ือ โน๊ตบุค๊ 22,000.00     22,000.00     

เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์ นุริตมนต์ นายวพิฒัน์ นุริตมนต์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     608       

 17 มิ.ย.63

52
ค่าวสัดุวทิยาศาตร์และการแพทย์ 6,900.00       6,900.00       

เฉพาะเจาะจง นายพนัธมิตร เมตตา นายพนัธมิตร เมตตา
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     609       

 17 มิ.ย.63

53
ค่าวสัดุจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายกู้ชีพ 10,500.00     10,500.00     

เฉพาะเจาะจง นายพนัธมิตร เมตตา นายพนัธมิตร เมตตา
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     610       

 17 มิ.ย.63

54
ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 17,000.00     17,000.00     

เฉพาะเจาะจง นายสิริโชติ กัลยา นายสิริโชติ กัลยา
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     611       

 17 มิ.ย.63

55
ค่าใช้สอยค่าเช่าเคร่ืองเอกสารถ่ายเดือน เม.ย.63 (กองคลัง) 3,500.00       3,500.00       

เฉพาะเจาะจง หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     612       

 17 มิ.ย.63

56
ค่าใช้สอยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.63 (กองคลัง) 3,500.00       3,500.00       

เฉพาะเจาะจง หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     613       

 17 มิ.ย.63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

 เลขที่และ

วนัที่ของ

สัญญาหรือ 

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

57
ค่าใช้สอยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน เม.ย.63 (ส านักปลัด)4,461.40       4,461.40       

เฉพาะเจาะจง หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     614       

 17 มิ.ย.63

58
ค่าใช้สอยค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.63 (ส านักปลัด) 5,347.36       5,347.36       

เฉพาะเจาะจง หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น หจก.ปยิะวรรณ ออโตเมชั่น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     615       

 17 มิ.ย.63

59
ค่าใช้สอยปา้ยไวนิลปอ้งกันไข้เลือดออก 4,440.00       4,440.00       

เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจันทร์ นายเติม ขวญัจันทร์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     616       

 17 มิ.ย.63

60 ค่าครุภณัฑ์เบกิจ่ายคอม all in one(สาธาณสุขฯ)      22,900.00      22,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์ นุริตมนต์ นายวพิฒัน์ นุริตมนต์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     617       

 17 มิ.ย.63

61 ค่าใช้สอยก าจัดขยะ  พ.ค.63      25,872.00      25,872.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองปราจีนบรีุ เทศบาลเมืองปราจีนบรีุ
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     618       

 17 มิ.ย.63

62 ค่าใช้สอยจัดท าตรายาง 730.00         730.00         เฉพาะเจาะจง นายเติม ขวญัจันทร์ นายเติม ขวญัจันทร์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     619       

 23 มิ.ย.63

63
ค่านมโรงเรียน จ านวน 7,936 กล่อง 62,059.52     62,059.52     

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     621       

 25 มิ.ย.63

64
ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้างซ่อมแซมลูกรัง 153,000.00   153,000.00   

เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพนิ โพธิ์ชู นางสาวยุพนิ โพธิ์ชู
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     626       

 25 มิ.ย.63

65
ค่าใช้สอยจัดซ้ือวสัดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 16,300.00     16,300.00     

เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพือ่นคิด ร้าน ศ.เพือ่นคิด
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     629       

 25 มิ.ย.63

66
ค่าใช้สอยซ่อมโน๊ตบุค๊ 500.00 500.00

เฉพาะเจาะจง นายวพิฒัน์ นุริตมนต์ นายวพิฒัน์ นุริตมนต์
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     631       

 26 มิ.ย.63

67 ค่าสาธารณูปโภคค่าโทรศัพท์ พ.ค.63          171.20          171.20 เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     633       

 26 มิ.ย.63

68 ค่าตอบแทนค่าเช่าบา้น        4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอุมา ค้ าชู นางอรอุมา ค้ าชู
เปน็ผู้เสนอราคา

ต่ าสุด

     634       

 26 มิ.ย.63


