
ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 25,000.00        25,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอน 25,000.00   บาท หจก.ปาเมธเซลส์แอน 25,000.00    บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  100/2563
 - ตู้ล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 1 ชุด เซอร์วิส โดย นางสาวอรวรรณ กองสา เซอร์วิส โดย นางสาวอรวรรณ กองสา วัสดุดังกล่าว 13-ก.ค.-63
กองการศึกษา และมีวัสดุครบ

ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 26,000.00        26,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอน 26,000.00   บาท หจก.ปาเมธเซลส์แอน 26,000.00    บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  99/2563
  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 2 เคร่ือง เซอร์วิส โดย นางสาวอรวรรณ กองสา เซอร์วิส โดย นางสาวอรวรรณ กองสา วัสดุดังกล่าว  13 ก.ค. 63
กองการศึกษา และมีวัสดุครบ

ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

3 จ้างเหมาจัดท าป้าย จ านวน 1 ป้าย 540.00            540.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนอั๋นที.สกรีน 540.00       บาท ร้านอ้วนอั๋นที.สกรีน 540.00        บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  62/2563
เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดย นางภัทรา เทียมศักด์ิ โดย นางภัทรา เทียมศักด์ิ ด าเนินงานดังกล่าว  14 ก.ค. 63
มูลฝอยในเขตพื้นที่ ประจ าปี 2563
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตท าถังขยะ 14,184.00        14,184.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 14,184.00   บาท หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 14,184.00    บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  103/2563
เปียก จ านวน 3 รายการ โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน วัสดุดังกล่าว 14-ก.ค.-63
เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และมีวัสดุครบ
มูลฝอยในเขตพื้นที่ ประจ าปี 2563 ตามจ านวนที่จะ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ด าเนินงาน

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 18,000.00        18,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 18,000.00   บาท หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 18,000.00    บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  102/2563
จ านวน 3 รายการ โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน วัสดุดังกล่าว  14 ก.ค. 63
เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และมีวัสดุครบ
มูลฝอยในเขตพื้นที่ ประจ าปี 2563 ตามจ านวนที่จะ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ด าเนินงาน

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
เทศบาลต าบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

ตั้งแต่วันที่  1-31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงผสมน้ ายาเคมีก าจัดยุง 9,487.70          9,487.70            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน) 9,487.70     บาท บริษัท ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน) 9,487.70      บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  95/2563
จ านวน 2 รายการ โดย นางกฤษณา ดอกสวย ผู้รับมอบอ านาจ โดย นางกฤษณา ดอกสวย ผู้รับมอบอ านาจ วัสดุดังกล่าว 25-มิ.ย.-63
เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และมีวัสดุครบ
มูลฝอยในเขตพื้นที่ ประจ าปี 2563 ตามจ านวนที่จะ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ด าเนินงาน

7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน จ านวน 62 ฉบับ 620.00            620.00               เฉพาะเจาะจง ร้านศรีฟ้าบุ๊คส์ 620.00       บาท ร้านศรีฟ้าบุ๊คส์ 620.00        บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  05/2563
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 โดยนางยุภา นิรันดร์ปกรณ์ โดยนางยุภา นิรันดร์ปกรณ์ วัสดุดังกล่าว  1 ต.ค.62
ส านักปลัด และมีวัสดุครบ

ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

8 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 7,500.00          7,500.00            เฉพาะเจาะจง นางเสน่ห์  จันทร์ลา 7,500.00     บาท นางเสน่ห์  จันทร์ลา 7,500.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  66/2563
 จ านวน 300 ชุด ด าเนินงานดังกล่าว 16-ก.ค.-63
เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
มูลฝอยในเขตพื้นที่ ประจ าปี 2563
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

9 จัดซ้ือดอกไม้สด จ านวน 1 รายการ 600.00            600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดารุ่งเรืองทรัพย์ 600.00       บาท ร้านวนิดารุ่งเรืองทรัพย์ 600.00        บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  106/2563
เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพ ดอกไม้สด-ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้สด-ดอกไม้ประดิษฐ์ วัสดุดังกล่าว  16 ก.ค. 63
"การท าขนมเพื่อการค้า" โดยนายทวีวุฒิ กล้าณรงค์ โดยนายทวีวุฒิ กล้าณรงค์ และมีวัสดุครบ
กองสวัสดิการสังคม ตามจ านวนที่จะ

ด าเนินงาน
10 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างและ 7,800.00          7,800.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร ท่าประโคน 7,800.00     บาท นางสาวบังอร ท่าประโคน 7,800.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  65/2563

เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 รายการ ด าเนินงานดังกล่าว 16-ก.ค.-63
เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพ
"การท าขนมเพื่อการค้า"
กองสวัสดิการสังคม

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 360.00            360.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนอั๋นที.สกรีน 360.00       บาท ร้านอ้วนอั๋นที.สกรีน 360.00        บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  64/2563
เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพ โดย นางภัทรา เทียมศักด์ิ โดย นางภัทรา เทียมศักด์ิ ด าเนินงานดังกล่าว  16 ก.ค. 63
"การท าขนมเพื่อการค้า"
กองสวัสดิการสังคม

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 360.00            360.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนอั๋นที.สกรีน 360.00       บาท ร้านอ้วนอั๋นที.สกรีน 360.00        บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  63/2563
เพื่อใช้ในโครงการรวมใจภักด์ิรักษ์พื้นที่สี โดย นางภัทรา เทียมศักด์ิ โดย นางภัทรา เทียมศักด์ิ ด าเนินงานดังกล่าว  14 ก.ค. 63
เขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์หน้าดินและน้ า
กองสวัสดิการสังคม

13 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 รายการ 600.00            600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านครัวน้องพลอย 600.00       บาท ร้านครัวน้องพลอย 600.00        บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  104/2563
เพื่อใช้ในโครงการรวมใจภักด์ิรักษ์พื้นที่สี โดย นายสมคิด สุยะต๊ะ โดย นายสมคิด สุยะต๊ะ วัสดุดังกล่าว  14 ก.ค. 63
เขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ และมีวัสดุครบ
อนุรักษ์หน้าดินและน้ า ตามจ านวนที่จะ
กองสวัสดิการสังคม ด าเนินงาน

14 จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม 2,698.00          2,698.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้เพชร 2,698.00     บาท ร้านเจ้เพชร 2,698.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  105/2563
จ านวน 23 รายการ โดย นางเพชร เติดประโคน โดย นางเพชร เติดประโคน วัสดุดังกล่าว  16 ก.ค. 63
เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพ และมีวัสดุครบ
"การท าขนมเพื่อการค้า" ตามจ านวนที่จะ
กองสวัสดิการสังคม ด าเนินงาน

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,807.00          3,807.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 3,807.00     บาท หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 3,807.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย 108/2563
กองสวัสดิการสังคม โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน วัสดุดังกล่าว  3 ส.ค. 63

และมีวัสดุครบ
ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน 25,000.00        25,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเอกรัฐ ดีประโคน 25,000.00   บาท นายเอกรัฐ ดีประโคน 25,000.00    บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  67/2563
และสวนสมเด็จย่า ประจ าปีงบประมาณ ด าเนินงานดังกล่าว 31-ก.ค.-63
2563
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

17 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระ 2,655.00          2,655.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 2,655.00     บาท หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 2,655.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  109/2563
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน วัสดุดังกล่าว  6 ส.ค. 63
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีวัสดุครบ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.63 ตามจ านวนที่จะ
ส านักปลัด ด าเนินงาน

18 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 2,592.00          2,592.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนอั๋นที.สกรีน 2,592.00     บาท ร้านอ้วนอั๋นที.สกรีน 2,592.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  68/2563
เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ โดย นางภัทรา เทียมศักด์ิ โดย นางภัทรา เทียมศักด์ิ ด าเนินงานดังกล่าว  6 ส.ค. 63
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.63

19 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก 722,500.00       722,500.00         e-bidding หจก.รุ่งพิรุณทวโีชค 651,100.00 บาท หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม 540,000.00   บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/2563
พร้อมบดอัดแน่นเลียบสันคลองห้วยโอยอง หจก.เกียรติภริมณ์กรุ๊ป 650,000.00 บาท โดย นางสาวศิริลักณ์ ศรีสุข และเป็นผู้ที่เสนอเอก  19 มิ.ย. 63
จากที่นาดาบประสพ ปาประโคน ถึงนาตา หจก.ศรีฟ้าค้าวสัดุ 620,000.00 บาท สารครบถ้วนถูกต้อง
แพง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 13 บจก.ปอแก้วรุ่งเรือง 628,500.00 บาท ตามประกาศและเอก
กองช่าง หจก.ประทมุทองเอ็นเตอร์ไพรส์ 544,000.00 บาท สารประกวดราคาฯ

หจก.เจ.ว.ีศรีไม้งาม 540,000.00 บาท
20 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 376,500.00       275,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมยศ์รีฟ้าก่อสร้าง 272,000.00 บาท หจก.บุรีรัมยศ์รีฟ้าก่อสร้าง 272,000.00   บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  07/2563

เสริมเหล็กจากบ้านหนองจิก หมู่ที่ 11 โดยนายธรรมปกรณ์ ทรายฉิมพลี โดยนายธรรมปกรณ์ ทรายฉิมพลี ด าเนินงานดังกล่าว  22 มิ.ย. 63
ซอยที่ 1 จากบ้านนายลม นาคประโคน
ซอยที่ 2 บ้านนายวน จันทร์ประโคน
กองช่าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

21 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,000.00          9,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน) 9,000.00     บาท บริษัท ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน) 9,000.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  02/2563
ประจ าเดือน ก.ค. 63 โดย นางกฤษณา ดอกสวย ผู้รับมอบอ านาจ โดย นางกฤษณา ดอกสวย ผู้รับมอบอ านาจ วัสดุดังกล่าว  1 ต.ค. 62
ส านักปลัด และมีวัสดุครบ

ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

22 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 13,705.70        13,705.70           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน) 13,705.70   บาท บริษัท ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน) 13,705.70    บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  03/2563
ประจ าเดือน ก.ค. 63 โดย นางกฤษณา ดอกสวย ผู้รับมอบอ านาจ โดย นางกฤษณา ดอกสวย ผู้รับมอบอ านาจ วัสดุดังกล่าว 1-ต.ค.-62
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และมีวัสดุครบ

ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

23 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,175.00          1,175.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน) 1,175.00     บาท บริษัท ซัสโก ้จ ากดั(มหาชน) 1,175.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  04/2563
ประจ าเดือน ก.ค. 63 โดย นางกฤษณา ดอกสวย ผู้รับมอบอ านาจ โดย นางกฤษณา ดอกสวย ผู้รับมอบอ านาจ วัสดุดังกล่าว 1-ต.ค.-62
กองช่าง และมีวัสดุครบ

ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

24 จัดซ้ือน้ าด่ืม ชนิดถัง 64 ถัง 640.00            640.00               เฉพาะเจาะจง นายสมรถ ศรีชาติ 640.00       บาท นายสมรถ ศรีชาติ 640.00        บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  114/2563
ส านักปลัด วัสดุดังกล่าว  11 ส.ค. 63

และมีวัสดุครบ
ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

25 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 1,210.00          1,210.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีฟ้าเคหะกิจ 1,210.00     บาท หจก.ศรีฟ้าเคหะกิจ 1,210.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  118/2563
ส านักปลัด โดย นายสุรชัย นิรันดร์ปกรณ์ โดย นายสุรชัย นิรันดร์ปกรณ์ วัสดุดังกล่าว  19 ส.ค. 63

และมีวัสดุครบ
ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท) โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,300.00          6,300.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอน 6,300.00     บาท หจก.ปาเมธเซลส์แอน 6,300.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  115/2563
จ านวน 1 รายการ เซอร์วิส โดย นางสาวอรวรรณ กองสา เซอร์วิส โดย นางสาวอรวรรณ กองสา วัสดุดังกล่าว  11 ส.ค. 63
 - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก และมีวัสดุครบ
กองการศึกษา ตามจ านวนที่จะ

ด าเนินงาน
27 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 428,500.00       403,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีฟ้าค้าวัสดุ 400,000.00 บาท หจก.ศรีฟ้าค้าวัสดุ 400,000.00   บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  06/2563

เสริมเหล็กซอยศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนอง โดยนายสาโรจน์ นิรันดร์ปกรณ์ โดยนายสาโรจน์ นิรันดร์ปกรณ์ ด าเนินงานดังกล่าว 12-มิ.ย.-63
ตะเคียน หมู่ที่ 12
กองช่าง

28 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 1,510.00          1,510.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 1,510.00     บาท หจก.ธิติวัฒน์บุรีรัมย์ 1,510.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพขาย  120/2563
กองสวัสดิการสังคม โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน โดย นายเอกสิทธิ์ ภูมิประโคน วัสดุดังกล่าว  25 ส.ค. 63

และมีวัสดุครบ
ตามจ านวนที่จะ
ด าเนินงาน

29 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4,000.00          4,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร ท่าประโคน 4,000.00     บาท นางสาวบังอร ท่าประโคน 4,000.00      บาท เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  70/2563
และจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ด าเนินงานดังกล่าว  11 ส.ค. 63
เพื่อรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 คร้ัง1/2563 
ส านักปลัด

บาท

(นางสาวซ้อนกล่ิน จันดากุล)

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

                       หัวหน้าเจ้าหน้าที่

                       ซ้อนกล่ิน จันดากุล

ยอดเงนิรวมทั้งหมด (หน่ึงล้านสามแสนเก้าหมืน่เจ็ดพันสามรอ้ยสี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) 1,397,344.40                      


