
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนสิงหำคม 2561 6,500.00             6,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   69/61

รำคำที เสนอ 6,500.-บำท รำคำที เสนอ 6,500.-บำท  ลว. 1 ส.ค. 61
2 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนสิงหำคม 2561 500.00                500.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   70/61

(กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำคำที เสนอ ,500.-บำท รำคำที เสนอ ,500.-บำท  ลว. 1 ส.ค. 61
3 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 13,680.00            13,680.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   71/61

(กองกำรศึกษำ) รำคำที เสนอ  13,680.-บำท รำคำที เสนอ  13,680.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61
4 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 3,962.00             3,962.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   72/61

(อปุกรณ์ปอ้งกนัพษิสุนขับำ้) รำคำที เสนอ  3,962.-บำท รำคำที เสนอ  3,962.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61
5 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 51,840.00            51,840.00         เฉพำะเจำะจง นางสนัุนท ์ มาตราช นางสนัุนท ์ มาตราช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   73/61

รำคำที เสนอ  51,840.-บำท รำคำที เสนอ  51,840.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61
6 ซ้ือเครื องพมิพแ์บบฉีดหมกึ 7,100.00             7,100.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  74/61

 (ส้ำนกัปลัด) รำคำที เสนอ 7,100.-บำท รำคำที เสนอ 7,100.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61
7 ซ้ือเครื องพมิพแ์บบฉีดหมกึ 7,100.00             7,100.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  75/61

 (กองช่ำง) รำคำที เสนอ 7,100.-บำท รำคำที เสนอ 7,100.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61
8 ซ้ือจอคอมพวิเตอร์ 2,800.00             2,800.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  76/61

 (กองกำรศึกษำ) รำคำที เสนอ 2,800.-บำท รำคำที เสนอ 2,800.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61
9 ซ้ือจอคอมพวิเตอร์ 2,800.00             2,800.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  77/61

 (กองคลัง) รำคำที เสนอ 2,800.-บำท รำคำที เสนอ 2,800.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61
10 ซ้ือเครื องพมิพแ์บบฉีดหมกึ 7,100.00             7,100.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  78/61

 (กองคลัง) รำคำที เสนอ 7,100.-บำท รำคำที เสนอ 7,100.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61
11 ซ้ือเครื องคอมพวิเตอร์ส้ำนกังำน 16,000.00            16,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   79/61

(กองคลัง) รำคำที เสนอ 16,000.-บำท รำคำที เสนอ 16,000.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2561

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 ซ้ือเครื องส้ำรองไฟ 11,600.00            11,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   80/61
(กองคลัง) รำคำที เสนอ 16,000.-บำท รำคำที เสนอ 16,000.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61

13 ซ้ือเครื องปร๊ินเตอร์ 2,600.00             2,600.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   81/61
(กองคลัง) รำคำที เสนอ 2,600.-บำท รำคำที เสนอ 2,600.-บำท ลว. 2 ส.ค. 61

14 จ้ำงเหมำตรวจสภำพรถยนต์ส่วนกลำง 2,961.76             2,961.76          เฉพำะเจำะจง บริษทั มติซู ณัฐดนยั จ้ำกดั บริษทั มติซู ณัฐดนยั จ้ำกดั เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  73/61
(ขก 3257 นม) รำคำที เสนอ 2,961.76 บำท รำคำที เสนอ 2,961.76 บำท ลว. 2 ส.ค. 61

15 ซ้ือพวงมำลัยดอกมะลิ 1,125.00             1,125.00          เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  82/2561
(โครงกำรวันแมแ่หง่ชำติ) รำคำที เสนอ 1,125.-บำท รำคำที เสนอ 1,125.-บำท ลว  6 ส.ค. 61

16 จ้ำงท้ำปำ้ยไวนลิ 240.00                240.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  74/2561
รำคำที เสนอ  240.-บำท รำคำที เสนอ  240.-บำท ลว  6 ส.ค. 61

17 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที 2,000.00             2,000.00          เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  75/2561
(วันแมแ่หง่ชำติ) รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท ลว  6 ส.ค. 61

18 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที 2,000.00             2,000.00          เฉพำะเจำะจง นางพเยา  ศรีสขุ นางพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  76/2561
รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท ลว  7 ส.ค. 61

19 จ้ำงเหมำเครื องไฟขยำยเสียง 3,000.00             3,000.00          เฉพำะเจำะจง นางพเยา  ศรีสขุ นางพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  77/2561
รำคำที เสนอ  3,000.-บำท รำคำที เสนอ  3,000.-บำท ลว  7 ส.ค. 61

20 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 445.00                445.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  78/2561
(โครงกำรรักษสิ์ งแวดล้อม) รำคำที เสนอ  445.-บำท รำคำที เสนอ  445.-บำท ลว  7 ส.ค. 61

21 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 2,100.00             2,100.00          เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  79/2561
(โครงกำรอบรม ปอพร.) รำคำที เสนอ 2,100.-บำท รำคำที เสนอ 2,100.-บำท ลว  7 ส.ค. 61

22 ซ้ือวัสดุฝึกอบรมภำคปฏบิติั 470.00                470.00             เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   83/61
รำคำที เสนอ 470.-บำท รำคำที เสนอ 470.-บำท ลว. 10 ส.ค. 61

23 ซ้ือเครื องปร๊ินเตอร์ 2,600.00             2,600.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   84/61
(กองคลัง) รำคำที เสนอ 2,600.-บำท รำคำที เสนอ 2,600.-บำท ลว. 10 ส.ค. 61

24 ซ้ือผงหมกึถ่ำยเอกสำร 15,200.00            15,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ก่ิงเพชร โอ เอ จ ากัด บริษัท ก่ิงเพชร โอ เอ จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   85/61
รำคำที เสนอ  15,200.-บำท รำคำที เสนอ  15,200.-บำท ลว. 15 ส.ค. 61



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

25 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 15,265.00            15,265.00         เฉพำะเจำะจง หสส.ปญัญาพานิช หสส.ปญัญาพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   86/61
รำคำที เสนอ  15,265.-บำท รำคำที เสนอ  15,265.-บำท ลว. 15 ส.ค. 61

26 จ้ำงเหมำพำหนะ 5,000.00             5,000.00          เฉพำะเจำะจง นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   87/61
(โครงกำรเพำะเหด็ฟำง) รำคำที เสนอ  5,000.-บำท รำคำที เสนอ  5,000.-บำท ลว. 20 ส.ค. 61

27 วัสดุฝึกอบรม 4,780.00             4,780.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  87/61
(โครงกำรเพำะเหด็ฟำง) รำคำที เสนอ 4,780.-บำท รำคำที เสนอ 4,780.-บำท ลว. 21  ส.ค. 61

28 วัสดุฝึกอบรม 5,340.00             5,340.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  88/61
(โครงกำรอบรมส่งเสริมสุขภำพผู้น้ำชุมชน) รำคำที เสนอ 5,340.-บำท รำคำที เสนอ 5,340.-บำท ลว. 21  ส.ค. 61

29 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 350.00                350.00             เฉพำะเจำะจง ร้านไอเดยีการพิมพ์ ร้านไอเดยีการพิมพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  82/61
(โครงกำรอบรมศักยภำพผู้น้ำ) รำคำที เสนอ 350.-บำท รำคำที เสนอ 350.-บำท ลว. 21  ส.ค. 61

30 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 27,270.00            27,270.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  89/61
(กองคลัง) รำคำที เสนอ  27,270.-บำท รำคำที เสนอ  27,270.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61

31 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 21,174.00            21,174.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  90/61

(กองคลัง) รำคำที เสนอ  21,174.-บำท รำคำที เสนอ  21,174.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61
32 ซ้ือของที ระลึก 1,000.00             1,000.00          เฉพำะเจำะจง นายอนุสรณ์  ใจตรง นายอนุสรณ์  ใจตรง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  91/61

(โครงกำรอบรมกลุ่มสตรี) รำคำที เสนอ  1,000.-บำท รำคำที เสนอ  1,000.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61
33 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง (ยำงมะตอย) 33,000.00            33,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้านชาญชยัยางมกิซ์ ร้านชาญชยัยางมกิซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   92/61

รำคำที เสนอ 33,000.-บำท รำคำที เสนอ 33,000.-บำท ลว. 24 ส.ค. 61
34 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 7,464.00             7,464.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   94/2561

(โครงกำรปอ้งกนัต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร) รำคำที เสนอ  7,464.-บำท รำคำที เสนอ  7,464.-บำท ลว.  24 ส.ค. 61
35 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,211.00             1,211.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์ หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  83/61

(กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำคำที เสนอ 1,211.-บำท รำคำที เสนอ 1,211.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61
36 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,990.00             1,990.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์ หจก.เดอะบกิซิสเตม็ส์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  84/61

(กองกำรศึกษำ) รำคำที เสนอ 1,990.-บำท รำคำที เสนอ 1,990.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61
37 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 430.00                430.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  85/61

(โครงกำรอบรมสตรี) รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

38 จ้ำงเหมำยำนพำหนะ 10,000.00            10,000.00         เฉพำะเจำะจง นายพศิน ปวีณพงษ์พัฒน์ นายพศิน ปวีณพงษ์พัฒน์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  86/61
(โครงกำรอบรมกลุ่มสตรี) รำคำที เสนอ 10,000.-บำท รำคำที เสนอ 10,000.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61

39 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 2,150.00             2,150.00          เฉพำะเจำะจง ร้านไอเดยีการพิมพ์ ร้านไอเดยีการพิมพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  87/61
(โครงกำรต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร) รำคำที เสนอ 2,150.-บำท รำคำที เสนอ 2,150.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61

40 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 445.00                445.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  88/61
(โครงกำรศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที ) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61

41 จ้ำงเหมำพำหนะ 4,000.00             4,000.00          เฉพำะเจำะจง นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  89/61
(โครงกำรศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที ) รำคำที เสนอ 4,000.-บำท รำคำที เสนอ 4,000.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61

42 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 480.00                480.00             เฉพำะเจำะจง ร้านไอเดยีการพิมพ์ ร้านไอเดยีการพิมพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  90/61
(โครงกำรผึกอบรม อปพร.) รำคำที เสนอ 480.-บำท รำคำที เสนอ 480.-บำท ลว. 24  ส.ค. 61

43 ซ้ือน้้ำมนั  590.00                590.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   95/2561
(โครงกำรผึกอบรม อปพร.) รำคำที เสนอ  590.-บำท รำคำที เสนอ  590.-บำท ลว. 31 ส.ค. 61

44 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (กำ๊ซหงุต้ม) 400.00                400.00             เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   96/2561
(โครงกำรผึกอบรม อปพร.) รำคำที เสนอ  400.-บำท รำคำที เสนอ  400.-บำท ลว.  31 ส.ค. 61

45 วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 11,984.00            11,984.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.พีโปรเอ็นจเินียริ่ง หจก.เอส.พีโปรเอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  97/61
รำคำที เสนอ  300.-บำท รำคำที เสนอ  300.-บำท ลว. 31 ส.ค. 61

46 วัสดุฝึกอบรม 300.00                300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันดีพำณิช ร้ำนวันดีพำณิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  98/61
(โครงกำรผึกอบรม อปพร.) รำคำที เสนอ  11,984.-บำท รำคำที เสนอ  11,984.-บำท ลว. 31 ส.ค. 61


