
เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ล ำดับ วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ คัดเลือก ของสัญญำหรือ หมำยเหตุ

ท่ี หรือจัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1 เม.ย .65 ค่าอาหารผู้รับการฝึกอาชีพ 21,253.23 21,253.23 วิธี e-bidding บริษัท สามฉัตร จ ากัด บริษัท สามฉัตร จ ากัด มีคุณสมบัติและ สัญญาจะซ้ือจะขาย

16- 28 กุมภาพันธ์ 21,253.23 บาท 21,253.23 บาท ข้อเสนอทางด้าน เลขท่ี 01/65

2565 เทคนิคถูกต้อง ลงวันท่ี 31 ม.ค. 65

และมีผู้เสนอราคา

เพียงรายเดียว

2 เม.ย .65 ค่าอาหารผู้รับการฝึกอาชีพ 36,417.55 36,417.55 วิธี e-bidding บริษัท สามฉัตร จ ากัด บริษัท สามฉัตร จ ากัด มีคุณสมบัติและ สัญญาจะซ้ือจะขาย

1-15 มีนาคม 36,417.55 บาท 27,688.52 บาท ข้อเสนอทางด้าน เลขท่ี 01/65

2565 เทคนิคถูกต้อง ลงวันท่ี 31 ม.ค. 65

และมีผู้เสนอราคา

เพียงรายเดียว

3 เม.ย .65 ค่าซ้ืออุปกรณ์ในการป้องกัน 19,490.00 19,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนอมมินอล จ ากัด บริษัท ฟีนอมมินอล จ ากัด มีคุณสมบัติตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4360

โควิด 19,490.00 บาท 19,490.00 บาท ตามท่ีก าหนดและ ลงวันท่ี 15 มี.ค. 65

ราคาท่ีเหมาะสม

4 เม.ย .65 ค่าราวพาดผ้า 6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกเทรด ร้านบ๊ิกเทรด มีคุณสมบัติตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 328

ส าหรับผู้รับการฝึก 6,000 บาท 6,000 บาท ตามท่ีก าหนดและ ลงวันท่ี 25  ก.พ. 65

อาชีพ ราคาท่ีเหมาะสม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

เดือน เมษายน 2565



เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ล ำดับ วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ คัดเลือก ของสัญญำหรือ หมำยเหตุ

ท่ี หรือจัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

5 เม.ย .65 ค่าวัสดุฝึกอาชีพ 60,080.00 60,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง หจก. รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง มีคุณสมบัติตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  331

แผนกหัตถกรรมหนัง 19,574.58 บาท 19,574.58 บาท ตามท่ีก าหนดและ ลงวันท่ี 25  ก.พ. 65

กลุ่ม 1 ราคาท่ีเหมาะสม

6 เม.ย .65 ค่าวัสดุฝึกอาชีพ 33,810.00 33,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง ร้านบ๊ิกเทรดด้ิง มีคุณสมบัติตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  348

แผนกหัตถกรรมหนัง 33,810.00บาท 33,810.00 บาท ตามท่ีก าหนดและ ลงวันท่ี 1  มี.ค. 65

กลุ่ม 2 ราคาท่ีเหมาะสม

7 เม.ย .65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ 4,760.00 4,760.01 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง หจก.รุ่งโรจน์ 168 เทรดด้ิง มีคุณสมบัติตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  456

บรรจุอาหารส าหรับ (สาขา00001) (สาขา00001) ตามท่ีก าหนดและ ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65

ผู้รับการฝึกอาชีพ 4,760.01.00บาท 4,760.01.00บาท ราคาท่ีเหมาะสม

8 เม.ย .65 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเก็บ 2,072.00 2,072.01 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทออฟฟิศเมท(ไทย)จ ากัด บริษัทออฟฟิศเมท(ไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  380

เอกสารประวัติของผู้รับ ส านักงานใหญ่ ส านักงานใหญ่ ตามท่ีก าหนดและ ลงวันท่ี 7 มี.ค. 65

การฝึกอาชัพ 2,072.00บาท 2,072.00บาท ราคาท่ีเหมาะสม

9 เม.ย .65 ซ้ือแก๊สหุงต้ม จ านวน 2,140.00 2,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สุชาติแก๊ส (สท.ตู่) สุชาติแก๊ส (สท.ตู่) มีคุณสมบัติตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  453

 2 ถัง 2,140 บาท 2,140 บาท ตามท่ีก าหนดและ ลงวันท่ี 17 มี.ค. 65

ราคาท่ีเหมาะสม

10 เม.ย .65 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดาวสมใจ หจก.ดาวสมใจ มีคุณสมบัติตรง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  338

2,000 บาท 2,000 บาท ตามท่ีก าหนดและ ลงวันท่ี 18 ก.พ. 65

ราคาท่ีเหมาะสม



เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ล ำดับ วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ คัดเลือก ของสัญญำหรือ หมำยเหตุ

ท่ี หรือจัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) แจ้งว่า สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 ไม่มีรายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง เน่ืองจากหน่วยงานรอเงินงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3

    ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เม.ย.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ศูนย์ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร (โรงงำนปีคนพิกำรสำกล)

เดือน เมษายน 2565

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 04 เม.ย.65 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงประจ้าเดือน มี .ค.65    15,214.88     15,214.88 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หทัยชนกปิโตรเลียม
 15,214.88 บาท

หจก.หทัยชนกปิโตรเลียม 
15,214.88 บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก้าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
31/2565 ลว. 4 

เม.ย.2565

2 11 เม.ย.65 ค่าวัสดุโครงการวันสงกรานต์ (ดอกไม้)      2,410.00       2,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คุณวิไล สวัสดี 2,410.-
บาท

คุณวิไล สวัสดี 2,410.-
บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก้าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
32/2565 ลว. 11 

เม.ย.2565

3 11 เม.ย.65 ค่าบริการจ้างเหมาเก็บขยะ         250.00          250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อบต.กลาย 250.-บาท อบต.กลาย 250.-บาท มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก้าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
33/2565 ลว. 11 

เม.ย.2565

4 11 เม.ย.65 ค่าวัสดุโครงการวันสงกรานต์ (ชุด
ของขวัญ)

     1,500.00 1,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนภัณฑ์ 
1,500.-บาท

ร้านวัฒนภัณฑ์ 1,500.-
บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก้าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
34/2565 ลว. 11 

เม.ย.2565

5 11 เม.ย.65 จัดซ้ือวัสดุยาและเวชภัณฑ์    99,843.00 99,843.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ปริญา 
ดรักสโตร์ จ้ากัด 
99,843.- บาท

บริษัท เซ็นทรัล ปริญา 
ดรักสโตร์ จ้ากัด 
99,843.- บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ี

ก้าหนดและ
ราคาท่ี

เหมาะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 
35/2565 ลว. 20 

เม.ย.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

เดือน เมษำยน 2565



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 28-มี.ค.-65
จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทอาหารเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหาร  (1 - 15 มีนาคม 2565)

        51,219.00       782,325.00
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง
มีคุณสมบัติและข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิคถูกต้องและมีผู้
เสนอราคาเพียงรายเดียว

บส.23/2565 ลว.
27 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดยกมา

2 28-มี.ค.-65
จัดจ้างซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์เก่าเพ่ือใช้
เป็นห้องประชุม ศูนย์ฯ

      130,000.00       130,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ปิมปา นางวาสนา ปิมปา
มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม
บจ.16/2565      

ลว. 1 มีนาคม 2565

ยอดยกมา

3 4-เม.ย.-65
จัดซ้ือวัตถุดิบประเภทอาหารเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหาร  (16 - 31 มีนาคม 
2565)

54,564.50              782,325.00
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง หจก.แผ่นทองเทรดด้ิง
มีคุณสมบัติและข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิคถูกต้องและมีผู้
เสนอราคาเพียงรายเดียว

บส.24/2565 ลว.
12 มีนาคม 2565

4 20-เม.ย.-65
จัดจ้างซ่อมแซมหัวพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
Brother DCP-T จ านวน 1เคร่ือง และ TP 
link usb wifi จ านวน 2 อัน

3,280.00          3,280.00          เฉพาะเจาะจง ออโต้เซ็ท ออโต้เซ็ท
มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

พม 0707.26/127
 ลงวันท่ี 20 

เมษายน2565

5 21-เม.ย.-65
 ซ่อมแซมกระจกบานเล่ือนและค่าแรง
เปล่ียนกระจก จ านวน 5 บาน

2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายคมศักด์ิ ค าวัง นายคมศักด์ิ ค าวัง
มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

พม 0707.26/132
 ลงวันท่ี 21 

เมษายน2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรหยำดฝน จังหวัดเชียงใหม่

เดือน เมษำยน 2565



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 มี.ค.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถยนต์ บม 1680 อบ           1,000.00           1,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(1,000.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(1,000.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016503000186 วันท่ี

 23 มี.ค.65

2 มี.ค.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถจักรยำนยนต์ คคท 66 อบ              100.00              100.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(100.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(100.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016503000261 วันท่ี

 23 มี.ค.65

3 มี.ค.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถยนต์ กต 2654 อบ           1,300.00           1,300.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(1,300.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(1,300.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016503000374 วันท่ี

 29 มี.ค.65

4 มี.ค.-65 จัดซ้ืออำหำร 1 เม.ย. - 31 พ.ค.65         59,231.00         59,231.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงชญำดำ  เลำวงศ์ (59,231.- 
บำท

นำงชญำดำ  เลำวงศ์ (59,231.- 
บำท

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงท่ี ทพ06/2565 
ลงวันท่ี 29 มี.ค.65

5 มี.ค.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถจักรยำนยนต์ คคท 66 อบ              100.00              100.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(100.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(100.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016503000261 วันท่ี

 30 มี.ค.65

6 เม.ย.-65 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ต้ำแหน่ง เจ้ำ
พนักงำนพัฒนำสังคม

        69,000.00         69,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศุภรดำ  จันทร์สกุล 
(69,000.- บำท)

นำงสำวศุภรดำ  จันทร์สกุล 
(69,000.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

สัญญำท่ี 09/2565 ลงวันท่ี 1 
เม.ย.65

7 เม.ย.-65 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือนมีนำคม 2564              310.00 310.00             โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำยวีระวัฒน์ จันทร์วิวัฒนำกุล 
(310.- บำท)

นำยวีระวัฒน์ จันทร์วิวัฒนำกุล 
(310.- บำท) มีคุณสมบัติตรง

ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่งเล่มท่ี 5 เลขท่ี 13 ลงวันท่ี 1 
เม.ย.65

8 เม.ย.-65 จัดซ้ือวัสดุวัสดุจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

          2,450.00           2,446.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จ้ำกัด 
(2,446.- บำท)

บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จ้ำกัด 
(2,446.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือท่ี  23/2565 ลงวันท่ี 8 
เม.ย.65

9 เม.ย.-65 วัสดุวัสดุจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม           2,750.00           2,750.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอุบลศรี  สำยนะที 
(2,750.- บำท)

นำงสำวอุบลศรี  สำยนะที 
(2,750.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

บิลเงินสดเล่มท่ี 7 เลขท่ี 12 ลง
วันท่ี 12 เม.ย.65

10 เม.ย.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถยนต์ บม 1680 อบ           1,300.00           1,300.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(1,300.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(1,300.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016504000090 วันท่ี

 5 เม.ย.65

11 เม.ย.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถจักรยำนยนต์ คคท 66 อบ              100.00              100.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(100.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(100.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016504000374 วันท่ี

 18 เม.ย65

12 เม.ย.-65 จัดซ้ือน้้ำมันรถยนต์ กต 2654 อบ           1,500.00           1,500.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(1,500.- บำท)

บ.วำรินปิโตรเลียม 2017 จ้ำกัด  
(1,500.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

เลขท่ีใบเสร็จ
TIO000016504000381 วันท่ี

 18 เม.ย.65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนทองพูนเผ่ำพนัส จังหวัดอุบลรำชธำนี

เดือน เมษำยน 2565



ล ำดับ
ท่ี

วันท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

13 เม.ย.-65 จัดซ้ือกล่องอำหำรส้ำหรับผู้รับกำรฝึกอำชีพ           2,100.00 2,034.00          โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จ้ำกัด 
(2,034.- บำท)

บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จ้ำกัด 
(2,034.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือท่ี  24/2565 ลงวันท่ี 18
 เม.ย.65

14 เม.ย.-65 จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม (16 - 30 เม.ย.65)           1,160.00           1,160.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ประชำกรุ๊ป (1992) 
(1,160.- บำท)

หจก.ประชำกรุ๊ป (1992) 
(1,160.- บำท)

มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก้ำหนดและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือท่ี  25/2565 ลงวันท่ี 19
 เม.ย.65



ล ำ  วงเงิน รำยช่ือ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ดับ วันท่ี งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจ้ำง  ท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ  และ คัดเลือก ของสัญญำหรือข้อตกลง หมำยเหตุ

ท่ี  ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 22 มีค.65 ส่ังจ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรเพ่ิมทักษะ        780.00 780.00         โดยวีธี หจก.รวมศิลป์ หจก.รวมศิลป์ มีคุณสมบัติ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 048/2565 

ดูแลคนพิกำรทำงจิตเวชและสติปัญญำ เฉพำะเจำะจง กำรป้ำย กำรป้ำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2565

ขนำด 2x 3 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย 780.00          780.00                และรำคำเหมำะสม

2 22 มีค.65 ส่ังซ้อวัสดุเคร่ืองเขียนโครงกำรเพ่ิมทักษะ    1,380.00 1,380.00      โดยวีธี ร้ำน เจ.เอส.เอ็น ร้ำน เจ.เอส.เอ็น มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 049/2565 

ดูแลคนพิกำรทำงจิตเวชและสติปัญญำ เฉพำะเจำะจง หนองคำย หนองคำย ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2565

จ ำนวน 4 รำยกำร 1,380.00                    1,380.00 และรำคำเหมำะสม

3 31 มีค.65 จัดซ้ือวัสดุประเภทอำหำร ประจ ำ   21,835.00 31,835.00    โดยวีธี นำงสำธินี สมสำร์ นำงสำธินี สมสำร์ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 050/2565 

วันท่ี 1-15 เมษำยน 2565 e-bidding 21,835.00     21,835.00           ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2565

และรำคำเหมำะสม

4 1 เมย.65 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ประจ ำเดือน     5,000.00 5,000.00      โดยวีธี หจก.ดำวศิริธิดำ หจก.ดำวศิริธิดำ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 051/2565 

เมษำยน 2565 เฉพำะเจำะจง 5,000.00       5,000.00             ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 เมษำยน 2565

และรำคำเหมำะสม

5 4 เมย.65 จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม ประจ ำเดือน     1,250.00 1,250.00      โดยวีธี นำงสำธินี สมสำร์ นำงสำธินี สมสำร์ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 052/2565 

เมษำยน 2565 เฉพำะเจำะจง 1,250.00       1,250.00             ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 4 เมษำยน 2565

และรำคำเหมำะสม

6 12 เมย.65 จัดซ้ือวัสดุประเภทอำหำร ประจ ำ   23,085.00 23,085.00    โดยวีธี นำงสำธินี สมสำร์ นำงสำธินี สมสำร์ มีคุณสมบัติ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 053/2565 

วันท่ี 16-30 เมษำยน 2565 e-bidding 23,085.00     23,085.00           ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 12 เมษำยน 2565

และรำคำเหมำะสม

7 21 เมย.65 จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดปลวก   74,550.00 74,550.00    โดยวีธี โฮมเคมีคอล โดย โฮมเคมีคอล โดย มีคุณสมบัติ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 054/2565 

ภำยในอำคำร เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศักด์ิ ลำวเกษมนำยเกียรติศักด์ิ ลำวเกษม ตรงตำมท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 21 เมษำยน 2565

74,550.00     74,550.00           และรำคำเหมำะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

เดือน เมษายน ๒๕๖๕



เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ คัดเลือก ของสัญญำหรือ หมำย

ท่ี หรือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร เหตุ
จัดซ้ือหรือจ้ำง

1 27-ม.ค. วัสดุประกอบอำหำรส ำหรับเล้ียงดู 29,626.50    168,150.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.อรสำ พูลนำรถ น.ส.อรสำ พูลนำรถ มีคุณสมบัติตรงตำม  25 /2565
2565 ผู้รับกำรฝึกอำชีพ ประจ ำวันท่ี เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 27 ม.ค.

 16 - 28 กุมภำพันธ์ 2565 168,150.00      168,150.00     ท่ีเหมำะสม 2565
2 27-ม.ค. วัสดุประกอบอำหำรส ำหรับเล้ียงดู 36,439.50    168,150.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.อรสำ พูลนำรถ น.ส.อรสำ พูลนำรถ มีคุณสมบัติตรงตำม  25 /2565

2565 ผู้รับกำรฝึกอำชีพ ประจ ำวันท่ี เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 27 ม.ค.
 16 - 31 มีนำคม 2565 168,150.00      168,150.00     ท่ีเหมำะสม 2565

3 31-มี.ค. น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,600.00    240,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท นิยมชัยปิโตร บริษัท นิยมชัยปิโตร มีคุณสมบัติตรงตำม  43 /2565
2565 ประจ ำเดือนมีนำคม 2565 ท้ังปี เลียม จ ำกัด เลียม จ ำกัด ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 31 มี.ค.

240,000.00      240,000.00     ท่ีเหมำะสม 2565
4 30-มี.ค. ค่ำน้ ำด่ืมส ำหรับบริโภค 2,268.00      36,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์ TR ร้ำนทีอำร์ TR มีคุณสมบัติตรงตำม  29 /2565

2565 ประจ ำเดือนมีนำคม 2565 ท้ังปี เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 30 มี.ค.
36,000.00        36,000.00       ท่ีเหมำะสม 2565

5 8-เม.ย. จัดท ำป้ำยไวนิล "โครงกำร 540.00        540.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนต๊ิกเกอร์&อิงค์ ร้ำนต๊ิกเกอร์&อิงค์ มีคุณสมบัติตรงตำม  19 /2565
2565 วันสงกรำนต์ ประจ ำปี 2565 เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 8 เม.ย.

540.00             540.00            ท่ีเหมำะสม 2565
6 7-เม.ย. วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมกิจกรรม 3,830.00      3,830.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงรุ่งเจริญ ห้ำงรุ่งเจริญ มีคุณสมบัติตรงตำม  40 /2565

2565 ส่งเสริมทักษะกำรด ำรงชีวิตฯ เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 7 เม..ย.
3,830.00          3,831.00         ท่ีเหมำะสม 2565

7 10-มี.ค. วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมแนวร้ัว 1,375.00      1,375.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย ร้ำนวันชัย มีคุณสมบัติตรงตำม  34 /2565
2565 โรงอำหำร เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 10 มี.ค.

1,375.00          1,375.00         ท่ีเหมำะสม 2565
8 11-มี.ค. ยำก ำจัดวัชพืช 1,100.00      1,100.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย ร้ำนวันชัย มีคุณสมบัติตรงตำม  35 /2565

2565 เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 11 มี.ค.
1,100.00          1,100.00         ท่ีเหมำะสม 2565

9 24-มี.ค. วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปำ 2,100.00      2,100.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย ร้ำนวันชัย มีคุณสมบัติตรงตำม  37 /2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี

เดือน เมษายน 2565

วันท่ี รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ คัดเลือก ของสัญญำหรือ หมำย

ท่ี หรือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำร เหตุ
จัดซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

2565 เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 24 มี.ค.
2,100.00          2,100.00         ท่ีเหมำะสม 2565

10 24-มี.ค. วัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว 3,400.00      3,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย ร้ำนวันชัย มีคุณสมบัติตรงตำม  38 /2565
2565 เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 24 มี.ค.

3,400.00          3,400.00         ท่ีเหมำะสม 2565
11 25-มี.ค. วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องอบผ้ำ 1,062.42      1,062.42         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย ร้ำนวันชัย มีคุณสมบัติตรงตำม  39 /2565

2565 โรงอำหำร เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 11 มี.ค.
1,062.42          1,062.42         ท่ีเหมำะสม 2565

12 7-เม.ย. วัสดุกิจกรรมทักษะคนพิกำรฯ 7,440.00      7,440.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวศรีไพร อ ำภำ นำงสำวศรีไพร อ ำภำ มีคุณสมบัติตรงตำม  44 /2565
2565 คร้ังท่ี 1 เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 7 เม.ย.

7,440.00          7,441.00         ท่ีเหมำะสม 2565
13 11-เม.ย. กุญแจ และโซ่ 496.00        496.00            เฉพำะเจำะจง บ.โชคน ำขัยพลำสติก บ.โชคน ำขัยพลำสติก มีคุณสมบัติตรงตำม  46 /2565

2565 เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 11 เม.ย.
496.00             497.00            ท่ีเหมำะสม 2565

14 7-เม.ย. ธงชำติ และหลอดไฟ 3,360.00      3,360.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันชัย ร้ำนวันชัย มีคุณสมบัติตรงตำม  45 /2565
2565 เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 7 เม.ย.

3,360.00          3,360.00         ท่ีเหมำะสม 2565
15 8-เม.ย. ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 5,250.00      5,250.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมวัน ร้ำนคอมวัน มีคุณสมบัติตรงตำม  20 /2565

2565 และเคร่ืองส ำรองไฟ เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 8 เม.ย.
5,250.00          5,251.00         ท่ีเหมำะสม 2565

16 7-เม.ย. วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมกิจกรรม 1,155.00      1,155.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงอุทัยกำรค้ำ ร้ำนแสงอุทัยกำรค้ำ มีคุณสมบัติตรงตำม  41 /2565
2565 ส่งเสริมทักษะกำรด ำรงชีวิตฯ เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 7 เม..ย.

1,155.00          1,156.00         ท่ีเหมำะสม 2565
17 7-เม.ย. วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมกิจกรรม 800.00        800.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอ่ียวฮ้ัวล้งจ ำกัด บ.เอ่ียวฮ้ัวล้งจ ำกัด มีคุณสมบัติตรงตำม  42 /2565

2565 ส่งเสริมทักษะกำรด ำรงชีวิตฯ เสนอรำคำ เสนอรำคำ ท่ีก ำหนดและรำคำ ลงวันท่ี 7 เม..ย.
800.00             801.00            ท่ีเหมำะสม 2565



                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

                                                                 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

                                                                                เดือน เมษายน 2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี หมาย

ล าดับ วันท่ี วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ และราท่ีท่ีตกลง คัดเลือก ของสัญญาหรือ เหตุ

ท่ี จัดซ้ือหรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 1-เม.ย.-65 ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000  - เฉพาะเจาะจง นายรัฐพล  มุ่งเกิด นายรัฐพล  มุ่งเกิด มีคุณสมบัติตรงตามท่ี บันทึกข้อตกลงเลขท่ี

60,000 60,000 ก าหนดและราคาท่ีเหมาะสม 016/2565

2 7-เม.ย.-65 ค่าน  าด่ืมเดือนเมษายน 2565 1,460  - เฉพาะเจาะจง ร้านแม่พลูทัพย์ ร้านแม่พลูทัพย์ มีคุณสมบัติตรงตามท่ี ตามใบส่ังซื อเลขท่ี

1,460 1,460 ก าหนดและราคาท่ีเหมาะสม 147/2565

งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

พนักงานขับรถยนต์



ล ำ

ดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำย

เหตุ

1 22-มี.ค.-65
จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม มี.ค.65 โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

    1,250.00 1,250.00    โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านอุบลนิเวสแก๊ส      

เสนอราคา 1,250.-บาท

ร้านอุบลนิเวสแก๊ส      

เสนอราคา 1,250.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ 27/2565    

 ลงวันท่ี 22 มี.ค.. 2565

2 25-มี.ค.-65

จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนีล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

เตรียมความพร้อมดับเพลิงข้ันต้น

1,000.00       1,000.00       โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านพลอยสกรีน เสนอ

ราคา 1,000.-บาท

ร้านพลอยสกรีน เสนอ

ราคา 1,000.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 16/2565    

 ลงวันท่ี 25 มี.ค. 2565

3 31-มี.ค.-65

จัดซ้ือวัสดุอาหาร ฯระหว่างวันท่ี 

1-15 เมษายน 2565 โดยวิธี 

e-bidding

34,200.00     34,200.00     โดยวิธี 

e-bidding

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 34,200.-บาท

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 34,200.-บาท

 มีคุณสมบัติและข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิคถูกต้อง

และมีผู้เสนอราคาเพียงราย

เดียว

ใบส่ังซ้ือ 28/2565    

 ลงวันท่ี 31 มี.ค.. 2565

4 8-เม.ย.-65

จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนีล

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัน

สงกรานต์ และท าบุญตักบาตร

พระสงฆ์

900.00         900.00         โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านพลอยสกรีน เสนอ

ราคา 900.-บาท

ร้านพลอยสกรีน เสนอ

ราคา 900.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 17/2565    

 ลงวันท่ี 8 เม.ย. 2565

5 11-เม.ย.-65
จ้างเหมาบริการเช่ารถมินิโค้ช

ปรับอากาศ ๒๔ ท่ีน่ัง

16,000.00     16,000.00     โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

หจก.อุบลสุรชัย เทรเวล 

เซ็นเตอร์ เสนอราคา 

16,000.-บาท

หจก.อุบลสุรชัย เทรเวล 

เซ็นเตอร์ เสนอราคา 

16,000.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 18/2565    

 ลงวันท่ี 11 เม.ย. 2565

6 11-เม.ย.-65
จ้างเหมาบริการซ่อมแซม

โทรทัศน์สี ขนาด 32 น้ิว

4,500.00       4,500.00       โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านสมหมาย

อิเล็คทรอนิกส์ เสนอราคา

 4,500.-บาท

ร้านสมหมาย

อิเล็คทรอนิกส์ เสนอราคา

 4,500.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 19/2565    

 ลงวันท่ี 11 เม.ย. 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรบ้ำนศรีวนำไล จังหวัดอุบลรำชธำนี

เดือน เมษำยน 2565



ล ำ

ดับ

ท่ี

วันท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

หมำย

เหตุ

7 12-เม.ย.-65
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าภายในอาคาพยาบาล

8,000.00       8,000.00       โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายภูษิต  พงษ์สุระ เสนอ

ราคา 8,000.บาท

นายภูษิต  พงษ์สุระ เสนอ

ราคา 8,000.บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังจ้าง 20/2565    

 ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565

8 15-เม.ย.-65

จัดซ้ือวัสดุอาหาร ฯระหว่างวันท่ี 

16-30 เมษายน 2565 โดยวิธี 

e-bidding

34,200.00     34,200.00     โดยวิธี 

e-bidding

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 34,200.-บาท

หจก.เจริญทิพย์การค้า 

เสนอราคา 34,200.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ 29/2565    

 ลงวันท่ี 15 เม.ย. 2565

9 19-เม.ย.-65
จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม เม.ย.65 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    1,250.00 1,250.00    โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ร้านอุบลนิเวสแก๊ส      

เสนอราคา 1,250.-บาท

ร้านอุบลนิเวสแก๊ส      

เสนอราคา 1,250.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ 30/2565    

 ลงวันท่ี 19 เม.ย. 2565

10 19-เม.ย.-65

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใน
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การเตรียมความ
พร้อมดับเพลิงเบ้ืองต้น

    2,500.00 2,500.00    โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

หจก.พิภพค้าไม้     เสนอ

ราคา 2,500.-บาท

หจก.พิภพค้าไม้     เสนอ

ราคา 2,500.-บาท

 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

และราคาท่ีเหมาะสม

ใบส่ังซ้ือ 31/2565    

 ลงวันท่ี 19 เม.ย. 2565




