
1

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 6 รายการ
  (กองสาธารณสุขฯ)

         1,420.00 1,420.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                    
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง
เสนอราคา 1,420 บาท

ร้านแสงศรี                    
โดยนางสาวนวรัตน์ พรมทอง
ราคา 1,420 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ.181/65         
ลว 4/1/2565

2

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างจ านวน 2รายการ (กอง
คลัง)

         2,285.00         2,285.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล เอ่ียมอร่าม เสนอ
ราคา 2,285 บาท

นายไพศาล เอ่ียมอร่าม      
ราคา 2,285 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ.182/65          
ลว 5/1/2565

3
 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์       (กองช่าง) 1,500.00         1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที            

เสนอราคา 1,500 บาท
ร้านออโต้ ไอที               
ราคา 1,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

 ซ.183/65         
ลว 5/1/2565

4

 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการต้ัง
รับสัญาณ wiFi USB (กองช่าง)

750.00            750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้ ไอที            
เสนอราคา 750 บาท

ร้านออโต้ ไอที               
ราคา 750 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ .184/65        
ลว 11/1/2565

5

 โครงการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยแอลฟัลท์
ติกคอนกรีต งานงบประมาณ

497,000.00      497,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จ ากัด 
เสนอราคา 497,000 บาท

บ.เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จ ากัด 
ราคา 497,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ.3              
ลว.11/1/2565

6

 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์
คอนกรีตถนสายบ้านยายน้อม

497,500.00      497,500.00     เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 497,000 บาท ราคา 497,000 บาท เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ.4              
ลว.11/1/2565

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันท่ี    1 -31   เดือน  มกราคม  พ.ศ.2565

ส าดับ  ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

        รายช่ือผู้เสนอราคา     
    และ ราคาท่ีเสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



7

 โครงการเสริมผิวจราจรด้วนแอลฟัลท์
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองรางกุ่ม

469,900.00      469,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.งานดี 9999        เสนอ
ราคา 469900 บาท

หจก.งานดี 9999             
ราคา 469900 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

สจ.5                
ลว. 11/1/2565

8
 จัดว้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 
(กองการศึกษาฯ)

2,440.00         2,440.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                 
เสนอราคา 2,440 บาท

ร้านแสงศรี                    
ราคา 2,440 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

  ซ.187/65      
ลว.13/1/2565

9
 จัดซ้ือวัสดก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 
(กองช่าง)

1,491.00         1,491.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยเจริญ เสนอราคา 
1,491 บาท

หจก.มาลัยเจริญ             
ราคา 1,491 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ.189/65        
ลว.13/1/2565

10

 ท าป้ายไวนิลโครงการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ จิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจ ประจ าปี 2565 (ส านักปลัด)

345.00            345.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดิอน อิงค์เจ็ท      
เสนอราคา 345 บาท

ร้านแสงเดิอน อิงค์เจ็ท      
ราคา 345 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ.190/65         
ลว.13/1/2565

11
 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ 
(กองการศึกษาฯ)

4,636.00         4,636.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                 
เสนอราคา 4,636 บาท

ร้านแสงศรี                     
ราคา 4,636 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ.191/65           
 ลว.18/1/2565

12
 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 
รายการ  (กองการศึกษาฯ)

860.00            860.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                 
เสนอราคา 860 บาท

ร้านแสงศรี                    
ราคา 860 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ.192/65        
ลว.19/1/2565

13
 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 2 
รายการ      (กองสาธารณสุขฯ)

840.00            840.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                
เสนอราคา 840 บาท

ร้านแสงศรี                    
ราคา 840 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ.194/65       
ลว.19/1/2565

14
 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 21 รายการ 
(กองช่าง)

2,979.00         2,979.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยเจริญ เสนอราคา 
2,979 บาท

หจก.มาลัยเจริญ              
ราคา 2,979 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ .195/65       
ลว.20/1/2565

15
 จัดวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 2 รายการ 
(กองสาธารณสุข)

1,125.00         1,125.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวิวัฒน์             
เสนอราคา 1,125 บาท

ร้านไทยวิวัฒน์                 
ราคา 1,125 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ .196/65      
ลว.24/1/2565

16
 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรฺ จ านวน 2 
รายการ        (กองการศึกษาฯ)

930.00            930.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                 
เสนอราคา 930 บาท

ร้านแสงศรี                    
ราคา 930 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ .197/65      
ลว.24/1/2565

17
 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน รายการตรายาง 
จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัด)

550.00            550.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                 
เสนอราคา 550 บาท

ร้านแสงศรี                     
ราคา 550 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 198/65 
ลว.24/1/2565



18
 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 
(กองช่าง)

4,610.00         4,610.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงศรี                
เสนอราคา 4,610 บาท

ร้านแสงศรี                     
ราคา 4,610 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ซ CNTR 199/65 
ลว.24/1/2565

19

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ส่วนงานบันทึกข้อมูล ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65 (ส านักปลัด)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวลักขณา แดงบุญเรือง
  เสนอราคา 8,000 บาท

นางสาวลักขณา แดงบุญเรือง
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 200/65 
 ลว.21/1/2565

20

จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ส่วนงานบริการท่ัวไป ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65 (ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร 
เสนอราคา 7,000 บาท

 นางสาวคชาภรณ์ แจ่มอ าพร
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 201/65
ลว.24/1/2565

21

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
แม่บ้านท าความสะอาดสถานท่ีอาคาร
ส านักงาน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65 
(ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางรัศม์ิภัชสรณ์ ยินดี     
เสนอราคา 7,000 บาท

 นางรัศม์ิภัชสรณ์ ยินดี       
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 202/65
ลว.24/1/2565

22

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
แม่บ้านท าความสะอาดสถานท่ีอาคาร
ส านักงาน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65 
(ส านักปลัด)

7,000.00         7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวย้ิม เกสร          
เสนอราคา 7,000 บาท

นางสาวย้ิม เกสร             
ราคา 7,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 203/65
ลว.24/1/2565

23

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
65 (ส านักปลัด)

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปุณณวิชญ์ พุทธเครือ
เสนอราคา 9,000 บาท

นายปุณณวิชญ์ พุทธเครือ   
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 204/65
ลว.24/1/2565

24

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65 
(ส านักปลัด)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเพ่ิมพูน อยู่เย็น       
เสนอราคา 8,000 บาท

นายเพ่ิมพูน อยู่เย็น         
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 205/65
ลว.24/1/2565

25

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65    
(ส านักปลัด)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพนธ์ มาลาค า     
เสนอราคา 8,000 บาท

นายสิทธิพนธ์ มาลาค า       
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 206/65
ลว.24/1/2565



26

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ส่วน ขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65 (ส านักปลัด)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปาณีย์ ป่ินเพ๋ชร    
   เสนอราคา 8,000 บาท

นางสาวฐาปาณีย์ ป่ินเพ๋ชร     
  ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 207/65
ลว.24/1/2565

27
 จ้างเหมาบริการงานพัสดุและทรัพย์สิน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65  (กองคลัง)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี นิยมศิลป์ชัย 
เสนอราคา 8,000 บาท

นางสาวอัญชลี นิยมศิลป์ชัย
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 208/65
ลว.24/1/2565

28

 จัดจ้าเหมาบริการรายเดือน ปฏฺบัติงาน
ด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน
 กุมภาพันธ์ 65    (กองคลัง)

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดาภรณ์ แสงภู่ 
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวรัชดาภรณ์ แสงภู่     
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 209/65
ลว.24/1/2565

29

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65 
(กองคลัง)

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิสุดา อ่อนโส      
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาววิสุดา อ่อนโส        
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 210/65
ลว.24/1/2565

30

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65 
(กองการศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ศรี
เสนอราคา 9000 บาท

นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ศรี
ราคา 9000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 211/65
ลว.24/1/2565

31

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน  ปฎิบัติงาน
ผู้ดูแลเด็กในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65  (กองการศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา จีระประภา 
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวอังคณา จีระประภา
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 212/65
ลว.24/1/2565

32

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน  ปฎิบัติงาน
(ผู้ดูแลเด็ก)ในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65 (กองการศึกษาฯ)

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมา คงคา      
เสนอราคา 9,000 บาท

นางสาวปัทมา คงคา         
ราคา 9,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 213/65
ลว.24/1/2565

33

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน  ปฎิบัติงาน
ธุรการในส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไผ่จ าศีล ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65 
(กองการศึกษาฯ)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา  
 เสนอราคา 8,000 บาท

 นางสาวพรทิพย์ พันธรักษา   
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 214/65
ลว.24/1/2565



34
 จ้างเหมาบริการขับรถขยะ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65 (สาธารณสุขฯ)

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายมานะ นาคเกษม นายมานะ นาคเกษม เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 215/65
ลว.24/1/2565

35

 จ้างเหมาบริการงานก าจัดส่ิงปฏิกูลและ
ดูแลสวนสาธารณะ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65       (กองสาธารณสุขฯ)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ พึงภิญโญ นายสุชาติ พึงภิญโญ เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 216/65
ลว.24/1/2565

36

 จ้างเหมาบริการงานก าจัดส่ิงปฏิกูลและ
ดูแลสวนสาธารณะ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65       (กองสาธารณสุขฯ)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายทองสุข มาลัยนาค นายทองสุข มาลัยนาค เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 217/65
ลว.24/1/2565

37

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65    (กองช่าง)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวัชรพล วงศาโรจน์ นายวัชรพล วงศาโรจน์ เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 218/65
ลว.24/1/2565

38

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอย ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์  65   (กองช่าง)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุมาลี พรหมเมศร์  นางสาวสุมาลี พรหมเมศร์ เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 219/65
ลว.24/1/2565

39

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่นดูแลรักษา
สนามหญ้าตัดต้นไม้ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65    (กองช่าง)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายไพรัตร วัยวัตร์  นายไพรัตร วัยวัตร์ เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 220/65
ลว.24/1/2565

40

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่นดูแลรักษา
สนามหญ้าตัดต้นไม้ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65    (กองช่าง)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายอ านวย เอ่ียมสอาด  นายอ านวย เอ่ียมสอาด เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 221/65
ลว.24/1/2565

41

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน 
ช่างไฟฟ้า ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65 
(กองช่าง)

9,000.00         9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ แสงแก้ว นายสมบัติ แสงแก้ว เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 222/65
ลว.24/1/2565



42

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่นดูแลรักษา
สนามหญ้า งานดูแลสวนสาธารณะ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65 (กองช่าง)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางระเบียบ ชาวปลายนา นางระเบียบ ชาวปลายนา เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 223/65
ลว.24/1/2565

43

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน 
ผู้ช่วยช่างส ารวจ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
65    (กองช่าง)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย นายสิทธิศักด์ิ ศรีพิชัย เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 224/65
ลว.24/1/2565

44

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่นดูแลรักษา
สนามหญ้า งานดูแลสวนสาธารณะ 
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 65      (กองช่าง)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ปัทมโรจน์ นายบุญธรรม ปัทมโรจน์ เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 225/65
ลว.24/1/2565

45

 จ้างเหมาบริการงานก าจัดส่ิงปฏิกูลและ
ดูแลสวนสาธารณะ ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 65 (กองสาธารณสุขฯ)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุปัญญา พรมเมศ นายสุปัญญา พรมเมศ เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 226/65
ลว.24/1/256

46
 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จ านวน 6รายการ 6,500.00         6,500.00        เฉพาะเจาะจง พ.กิจเจริญ                 

เสนอราคา 6,500 บาท
พ.กิจเจริญ                    
ราคา 6,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

16/2565         
ลว.24/1/256

47

 จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงาน
ท่ัวไปในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 65    
(ส านักปลัด)

8,000.00         8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธีรศักด์ิ สุขคล้าย     
เสนอราคา 8,000 บาท

นายธีรศักด์ิ สุขคล้าย         
ราคา 8,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

จ CNTR 227/65
ลว.24/1/256

48
 จัดซ้ือแบบพิมพ์ 10,753.50       10,753.50      เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ

เสนอราคา 10,753.50 บาท
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ
ราคา 10,753.50 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ลว.27/1/2565

49
 จัดซ้ือแบบพิมพ์ 399.50            399.55          เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ

เสนอราคา 399.55 บาท
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ
ราคา 399.55 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง

ลว.27/1/2565

1,737,814.00   1,737,814.05  


