แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดกำฬสิ นธุ์
วันที่ ๒๙ เดื อน ตุลำคม พ.ศ. 256๔
ผู้ได้ รบ
ั กำรคัดเลือก
ลำดับ

งำนที่จด
ั ซือ
้ หร ือจัดจ้ำง

วงเง ินที่จด
ั ซือ
้

รำคำกลำง

ว ิธีซอ
ื้ หร ือจ้ำง

รำยชือ
่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำ

เลขที่และวันที่ของ
เหตุ ผลที่คัดเลือก

หร ือข้อตกลงใน

หร ือจัดจ้ำง

ที่
๑

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

(บำท)

48,000

๒

จ้างพนักงานขับรถยนต์

60,000

60,000

เฉพำะเจำะจง

๓

จ้างพนักงานบันทึกข้อมูล

60,000

60,000

เฉพำะเจำะจง

๔

ซื้อน้้ามัน

18,090

18,090

เฉพำะเจำะจง

1,540,000

1,540,000

e-bidding

14,044,000

14,044,000

e-bidding

2,313,200

2,313,200

e-bidding

73,700

73,700

e-bidding

๖
๗
๘

ซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ
โคกหนองนา
ซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ
โคกหนองนา
ซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ
โคกหนองนา
ซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ
โคกหนองนา

48,000

เฉพำะเจำะจง

จ้างพนักงานท้าความสะอาด

๕

สั ญญำ

48,000 บำท

๖๐,000 บำท

ที่ตกลงซือ
้ หร ือจ้ำง

โดยสรุป

กำรซือ
้ หร ือจ้ำง

นางสาวทองจันทร์ เฉิดดิลก

มีคุณสมบัติ

๑/๒๕๖๕

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๔๘,๐๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

นายธรรมเชษฐ์ สาราญเรียบ

มีคุณสมบัติ

๒/๒๕๖๕

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๖๐,๐๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๒/๑๐/๖๔

มีคุณสมบัติ

๓/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๑๒/๑๐/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑/๒๕๖๕

นายสุกฤต ศรีบญ
ุ มี
๖๐,000 บำท

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๖๐,๐๐๐ บำท

18,090 บำท รำคำที่ตกลงซือ้ ๑๘,๐๙๐บำท ถูกต้องครบถ้วน

บ.ซี.ซี.ออโต้พำร์ท

บ.ซี.ซี.ออโต้พำร์ท

่ กลงซือ
้ ๑,๕๔๐,๐๐๐บำท
๑,๕๔๐,๐๐๐ บำท รำคำทีต

บ.ดีดีทอ
ี ินเตอร์เนชัน
่ แนล บ.ดีดีทอ
ี ินเตอร์เนชัน
่ แนล
๑๔,๐๔๔,๐๐๐ บำท รำคำที่ตกลงซือ้ ๑๔,๐๔๔,๐๐๐บำท

บ.ยูโรเบสท์เทคโนโลยี
,

,

บ.ยูโรเบสท์เทคโนโลยี

่ กลงซือ
้ ๑,๓๑๓,๒๐๐บำท
บำท รำคำทีต

บ.ดำต้ำโอเอเซอร์ว ิส2013 บ.ดำต้ำโอเอเซอร์ว ิส2014

๑๒/๑๐/๖๔

๑๒/๑๐/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๕/๑๐/๖๔

มีคุณสมบัติ

๒/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๕/๑๐/๖๔

มีคุณสมบัติ

๓/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๕/๑๐/๖๔

มีคุณสมบัติ

๔/๒๕๖๕

่ กลงซือ
้ ๗๓,๒๐๐บำท ถูกต้องครบถ้วน
73,700 บำท รำคำทีต

๒๕/๑๐/๖๔

๙
๑๐

ซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ
โคกหนองนา
ซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ
โคกหนองนา

859,000

859,000

e-bidding

62,000

62,000

e-bidding

บ.มัลติโพรดัคท์ฟลุ๊ค

บ.มัลติโพรดัคท์ฟลุ๊ค

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ ๘๕๙,๐๐๐บำท ถูกต้องครบถ้วน
859,000บำท รำคำทีต

หจก.ธนทว ีทรัพย์กำรค้ำ

หจก.ธนทว ีทรัพย์กำรค้ำ

มีคุณสมบัติ

62,000บำท รำคำที่ตกลงซือ้ ๖๒,๐๐๐บำท ถูกต้องครบถ้วน

๕/๒๕๖๕
๒๕/๑๐/๖๔
๖/๒๕๖๕
๒๕/๑๐/๖๔

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดกำฬสิ นธุ์
วันที่ 3๐ เดื อน พฤศจิกำยน พ.ศ. 256๔
ผู้ได้ รบ
ั กำรคัดเลือก
ลำดับ

งำนที่จด
ั ซือ
้ หร ือจัดจ้ำง

ที่

วงเง ินที่จด
ั ซือ
้

รำคำกลำง

หร ือจัดจ้ำง

(บำท)

ว ิธีซอ
ื้ หร ือจ้ำง

(บำท)

๑

จ้ำงนักกำรตลำด (พ.ย.-มี.ค.)

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง

๒

จ้ำงนักกำรตลำด (พ.ย.-มี.ค.)

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง

๓

จ้ำงนักกำรตลำด (พ.ย.-มี.ค.)

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง

๔

จ้ำงนักกำรตลำด (พ.ย.-มี.ค.)

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง

๕

จ้ำงนักกำรตลำด (พ.ย.-มี.ค.)

75,000

75,000

เฉพำะเจำะจง

๖

ซ่อมรถ นำมน+ห้วยผึ้ง

4,300

4,300

เฉพำะเจำะจง

๗

ซ่อมรถ ร่องคำ

3,600

3,600

เฉพำะเจำะจง

เลขที่และวันที่ของ

รำยชือ
่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำ

เหตุ ผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ
้ หร ือจ้ำง

โดยสรุป

นำยว ีระยุทธ ว ิชัย

นำยว ีระยุทธ ว ิชัย

,

บำท

,

บำท

นำงสำวชญำนิษฐ์ แก้วกันยำ นำงสำวชญำนิษฐ์ แก้วกันยำ

,

บำท

,

บำท

นำงสำวว ิมลนิตย์ พรศร ีสิร ิศักดิ์ นำงสำวว ิมลนิตย์ พรศร ีสิร ิศักดิ์

,

บำท

นำยเลิศปัญญำ บุพตำ
,
,

บำท

ร้ำนจงดีมอเตอร์
,

,

บำท

บำท

นำงสำวมนธิรำ ภำพเสร ี

บำท

ร้ำนจงดีมอเตอร์

บำท

นำยเลิศปัญญำ บุพตำ

บำท

นำงสำวมนธิรำ ภำพเสร ี

,

,

,

บำท

ร้ำนจงดีมอเตอร์
,

ร้ำนจงดีมอเตอร์
,

สั ญญำ
หร ือข้อตกลงใน
กำรซือ
้ หร ือจ้ำง

มีคุณสมบัติ

๔/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๕/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๖/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๗/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๘/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๙/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๐/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๒/๑๑/๖๔

๘

๙
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

ถ่ำยเอกสำรตำมโครงกำร
พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
OTOP จังหวัดกำฬสินธุ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์

2,660

2,660

เฉพำะเจำะจง

จ้ำงซ่อมคอมกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี

3,200

3,200

เฉพำะเจำะจง

ซ่อมรถ อ.ห้วยเม็ก

1,200

1,200

เฉพำะเจำะจง

2,000

2,000

เฉพำะเจำะจง

ป้ำยโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่
1 สร้ำงและพัฒนำกลไก
ขับเคลื่อนในระดับพืน้ ที่
กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกน
นำขับเคลื่อนหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง

2,400

2,400

เฉพำะเจำะจง

ซ่อมรถ 8673,8790

9,300

9,300

เฉพำะเจำะจง

เอกสำรตำมโครงกำร
ส่งเสริมกระบวนกำร
เครือข่ำยองค์ควำมรู้
(Knowledge-Based
OTOP :KBO) กิจกรรม
พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
องค์ควำมรู้ KBO จังหวัด

๑๑/๒๕๖๕

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์
มีคุณสมบัติ

,

บำท

ร้ำนไอทีซพ
ั พอร์ท
,

บำท

ร้ำนจงดีมอเตอร์
,

บำท

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์
,

บำท

ร้ำนเด่นดีไซย์
,

ร้ำนไอทีซพ
ั พอร์ท
,

ร้ำนจงดีมอเตอร์
,

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์
,

ร้ำนเด่นดีไซย์
บำท

ร้ำนจงดีมอเตอร์
,

,

บำท

,

ร้ำนจงดีมอเตอร์
,

ถูกต้องครบถ้วน

๑๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๒/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๑๕/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๓/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๑๕/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๔/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๒/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๕/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๓/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๖/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๓/๑๑/๖๔

๑๔

จ้ำงถ่ำยเอกสำรกำรประชุม
ตำมโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือ
ปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่ำนสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
Zoom Cloud Meeting

๑๕

ถ่ำยเอกสำรสตรี

๑๖

140

140

เฉพำะเจำะจง

1,320

1,320

เฉพำะเจำะจง

ซื้อน้ำมันเดือน พ.ย.64

23,670

23,670

เฉพำะเจำะจง

๑๗

ซื้อวัสดุ สนง. ไตรมำส 1-2

26,300

26,300

เฉพำะเจำะจง

๑๘

หมึก ฟูจิซลี ็อก

3,700

3,700

เฉพำะเจำะจง

๑๙

ซื้อกระเป๋ำโครงกำร 4.0

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง

๒๐

ซื้อวัสดุโครงกำร 4.0

39,000

39,000

เฉพำะเจำะจง

๒๑

ซื้อวัสดุตำมโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำย OTOP

8,180

8,180

เฉพำะเจำะจง

๒๒

ซื้อกระเป๋ำตำมโครงกำร
พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
OTOP

7,600

7,600

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์

บำท

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์
,

บำท

ถูกต้องครบถ้วน

ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์
,

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ
,

บำท

,

บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

,

บำท

ร้ำนไอทีซพ
ั พอร์ท
,

,

ร้ำนไอทีซพ
ั พอร์ท
,

ร้ำนสมประสงค์

ร้ำนสมประสงค์

,

,

บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

,

,

บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

,

ร้ำนสมปรสงค์
รำคำที่เสนอ ๗,๖๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ

,

ร้ำนสมประสงค์
,

๑๗/๒๕๖๕
๒๖/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๘/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๙/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๒/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๓/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๔/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๔/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๔/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๕/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๔/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๖/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๑๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๗/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๑๑/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๘/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๑๙/๑๑/๖๔

๒๓

๒๔

๒๕

ซื้อวัสดุตำมโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเครือข่ำยคณะ
กรรมกำรบริหำรศูนย์
ประสำนงำนองค์กำรชุมชน
ระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
วัสดุตำมโครงกำรส่งเสริม
กระบวนกำรเครือข่ำยองค์
ควำมรู้
(Knowledge-Based
OTOP :KBO) กิจกรรม
พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
องค์ควำมรู้ KBO จังหวัด
ซื้อวัสดุโครงกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 1 สร้ำงและ
พัฒนำกลไกขับเคลื่อนใน
ระดับพืน้ ที่ กิจกรรมที่ 1.1
อบรมแกนนำขับเคลื่อน
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง

2,080

2,080

เฉพำะเจำะจง

5,470

5,470

เฉพำะเจำะจง

3,450

3,450

เฉพำะเจำะจง

บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

รำคำที่เสนอ ๒,๐๘๐ บำท

,

บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

รำคำที่เสนอ ๕,๔๗๐ บำท

,

บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด บร ิษัทสหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

รำคำที่เสนอ ๓,๔๕๐ บำท

,

มีคุณสมบัติ

๙/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๒/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๐/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๓/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๒/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๓/๑๑/๖๔

๒๖

วัสดุสนับสนุนกิจกรรม
ฝึกอบรมสมำชิก ตำม
โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่
1 สร้ำงและพัฒนำกลไก
ขับเคลื่อน ในระดับพืน้ ที่
กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกน
นำขับเคลื่อนหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง

11,400

11,400

เฉพำะเจำะจง

๒๗

ซื้อน้ำมันเดือน พ.ย.64

24,670

24,670

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนพูลทรัพย์กำรเกษตร ร้ำนพูลทรัพย์กำรเกษตร

รำคำที่เสนอ ๑๑,๔๐๐ บำท

,

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ

รำคำที่เสนอ ๒๔,๖๗๐ บำท

,

มีคุณสมบัติ

๑๑/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๒๓/๑๑/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๒/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๓๐/๑๑/๖๔

26-11-64

29-11-64

23-11-64
23-11-64
30-11-64

น้ำมันเดือน
พ.ย.64

ซื้อกระเป๋ำ
วัสดุ
โครงกำร 4.0
วัสุตำม
ดุ
โครงกำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
เครือข่ำย
OTOP

กระเป๋ำตำม
โครงกำร
พัฒนำ
ศักยภำพ
เครือข่ำย
OTOP

ซื้อวัสดุตาม
โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เครือข่าย
คณะกรรมกา
รบริหาร
ศูนย์
ประสานงาน
องค์การ
ชุมชนระดับ
จังหวัด
(ศอช.จ.)

วัสดุตาม
โครงการ
ส่งเสริม
กระบวนการ
เครือข่าย
องค์ความรู้
(Knowledge
-Based
OTOP :
KBO)
กิจกรรม
พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่าย
องค์ความรู้
KBO จังหวัด

โครงการ
พัฒนา
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมที่ 1
สร้างและ
พัฒนากลไก
ขับเคลื่อนใน
ระดับพื้นที่
กิจกรรมที่
1.1 อบรม
แกนนา
ขับเคลื่อน
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

วัสดุ
สนับสนุน
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สมาชิก ตาม
โครงการ
พัฒนา
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมที่ 1
สร้างและ
พัฒนากลไก
ขับเคลื่อน
ในระดับ
พื้นที่
กิจกรรมที่
1.1 อบรม
แกนนา
ขับเคลื่อน
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
้ น้ ำ้้ำ
ซือ
มันเดือน
ธันวำคม
2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดกำฬสิ นธุ์
วันที่ 3๐ เดื อน ธันวำคม พ.ศ. 256๔
ผู้ได้ รบ
ั กำรคัดเลือก
ลำดับ

งำนที่จด
ั ซือ
้ หร ือจัดจ้ำง

ที่

วงเง ินที่จด
ั ซือ
้

รำคำกลำง

หร ือจัดจ้ำง

(บำท)

ว ิธีซอ
ื้ หร ือจ้ำง

(บำท)

๑

จ้างซ่อมรถ 8649 กส

๒

จ้างดาเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสามชิ
กกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดกาฬสินธุ์

๓

จ้างซ่อมรถ 8674 กส

2,700

2,700

เฉพำะเจำะจง

รำยชือ
่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำ

เหตุ ผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ
้ หร ือจ้ำง

โดยสรุป

ร ้านจงดีมอเตอร์์

ร ้านจงดีมอเตอร์์

มีคุณสมบัติ

๒๑/๒๕๖๕

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๒,๗๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๓/๑๒/๖๔

,

บำท

นายณั ฐพงษ์ ประชากูล

150,000

150,000

เฉพำะเจำะจง

4,000

4,000

เฉพำะเจำะจง

เลขที่และวันที่ของ
สั ญญำ
หร ือข้อตกลงใน
กำรซือ
้ หร ือจ้ำง

๒๒/๒๕๖๕

นายณั ฐพงษ์ ประชากูล
มีคุณสมบัติ

๑๕๐,๐๐๐ บำท รำคำทีต่ กลงจ้ำง ๑๕๐,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

ร ้านจงดีมอเตอร์

ร ้านจงดีมอเตอร์

มีคุณสมบัติ

่ กลงจ้ำง ๔,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
๔,๐๐๐ บำท รำคำทีต

๑๓/๑๒/๖๔

๒๓/๒๕๖๕
๑๓/๑๒/๖๔

๔

จ้างออกแบบและจัดทาป้าย
ไวนิลเจาะตาไก่ตามโครงการ
รณรงค์และเชิญชวนการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ
จังหวัด กิจกรรมหลัก
บริหารการจัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ การ
พัฒนาชุมชน กิจกรรมย่อย
การจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ร ้านเด่นดีไซน์

32,000

32,000

เฉพำะเจำะจง

มีคุณสมบัติ
๓๒,๐๐๐ บำท

นายปพลวิท ฝูงหอม

๕

จ้างทาคลิปประชาสัมพันธ์
รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็น (จปฐ.)ตาม
โครงการรณรงค์และเชิญ
ชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ระดับจังหวัด กิจกรรมหลัก
บริหารการจัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ การ
พัฒนาชุมชน กิจกรรมย่อย
การจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

5,000

5,000

เฉพำะเจำะจง

๒๔/๒๕๖๕

ร ้านเด่นดีไซน์

รำคำที่ตกลงจ้ำง ๓๒,๐๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๒๘/๑๒/๖๔

๒๕/๒๕๖๕

นายปพลวิท ฝูงหอม

มีคุณสมบัติ
๕,๐๐๐ บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง ๕,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

๒๘/๑๒/๖๔

๑๓/๒๕๖๕

บร ิษัทสหไทยศีกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด บร ิษัทสหไทยศีกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

๖

ซื้อวัสดุประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๗

ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
เลขานุการ อกส.จ.

45,300

45,300

เฉพำะเจำะจง

๘

ซื้อน้ามันเดือนธันวาคม

21,410

21,410

เฉพำะเจำะจง

520

520

เฉพำะเจำะจง

มีคุณสมบัติ
๕๒๐ บำท
ร้ำนไอทีซพ
ั พอร์ท
๔๕,๓๐๐ บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง ๕๒๐ บำท

ร้ำนไอทีซพ
ั พอร์ท
รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๔๕,๓๐๐ บำท

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ
๒๑,๔๑๐ บำท

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๒๑,๔๑๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๐๑/๑๒/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๔/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๑๒/๑๒/๖๔

มีคุณสมบัติ

๑๕/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๓๐/๑๒/๖๔

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดกำฬสิ นธุ์
วันที่ 3๑ เดื อน มกรำคม พ.ศ. 256๕
ผู้ได้ รบ
ั กำรคัดเลือก
ลำดับ

งำนที่จด
ั ซือ
้ หร ือจัดจ้ำง

วงเง ินที่จด
ั ซือ
้

รำคำกลำง

ว ิธีซอ
ื้ หร ือจ้ำง

รำยชือ
่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำ

เลขที่และวันที่ของ
เหตุ ผลที่คัดเลือก

หร ือข้อตกลงใน

หร ือจัดจ้ำง

ที่

(บำท)

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

๑

ซ่อมรถยน อ.ยางตลาด

1,200

1,200

เฉพำะเจำะจง

๒

การถ่ายเอกสารตามโครงการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด

1,560

1,560

เฉพำะเจำะจง

๓

ถ่ายเอกสารตามโครงการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแก่กลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด เดือน
มกราคม

900

สั ญญำ

900

เฉพำะเจำะจง

ที่ตกลงซือ
้ หร ือจ้ำง

โดยสรุป

กำรซือ
้ หร ือจ้ำง

มีคุณสมบัติ

๒๖/๒๕๖๕

่ กลงจ้ำง ๑,๒๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
1,200 บำท รำคำทีต

มีคุณสมบัติ
1,560 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง ๑,๕๖๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

มีคุณสมบัติ
๙00 บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง ๙๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๐๗/๐๑/๖๕

๒๗/๒๕๖๕
๒๖/๐๑/๖๕

๒๘/๒๕๖๕
๒๘/๐๑/๖๕

๔

ซื้อวัสดุตามโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการ
ด้าเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

๕

ซื้อวัสดุตามโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แก่กลไกการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด

๑๖/๒๕๖๕

555

555

มีคุณสมบัติ

เฉพำะเจำะจง

๕๕๕ บำท

รำคำทีต
่ กลงซือ
้ ๕๕๕ บำท ถูกต้องครบถ้วน

๑๗/๒๕๖๕

บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

1,640

1,640

มีคุณสมบัติ

เฉพำะเจำะจง

่ กลงซือ
้ 1,640 บำท ถูกต้องครบถ้วน
1,640 บำท รำคำทีต

๖

14,000

14,000

เฉพำะเจำะจง

๗

ซื้อน้้ามันเดือนมกราคม

21,010

21,010

เฉพำะเจำะจง

๒๖/๐๑/๖๕

๑๘/๒๕๖๕

บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

ซื้อวัสดุส้านักงานตาม
โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1,2

๑๗/๑๐/๖๕

มีคุณสมบัติ
14,000 บำท รำคำทีต่ กลงซือ้ ๑๔,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ
,

,

่ กลงซือ
้ ๑,๓๑๓,๒๐๐บำท
บำท รำคำทีต

๒๗/๐๑/๖๕

มีคุณสมบัติ

๑๙/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๓๑/๐๑/๖๕

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดกำฬสิ นธุ์
วันที่ ๒๘ เดื อน กุมภำพันธุ์ พ.ศ. 256๕
ผู้ได้ รบ
ั กำรคัดเลือก
ลำดับ

งำนที่จด
ั ซือ
้ หร ือจัดจ้ำง

วงเง ินที่จด
ั ซือ
้

รำคำกลำง

ว ิธีซอ
ื้ หร ือจ้ำง

รำยชือ
่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำ

เลขที่และวันที่ของ
เหตุ ผลที่คัดเลือก

หร ือข้อตกลงใน

หร ือจัดจ้ำง

ที่

สั ญญำ

และรำคำที่เสนอ

(บำท)

(บำท)

390

390

เฉพำะเจำะจง

๑

จ้างออกแบบและจัดทาป้าย
ตามโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์
ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ปีงบประมาณ 2565

๒

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ
ประจาสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี
2565

1,200

1,200

เฉพำะเจำะจง

๓

จ้างถ่ายเอกสารตาม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปีงบประมาณ 2565

3,190

3,190

เฉพำะเจำะจง

๓๙๐ บำท

ที่ตกลงซือ
้ หร ือจ้ำง

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๓๙๐ บำท

โดยสรุป

กำรซือ
้ หร ือจ้ำง

มีคุณสมบัติ

๒๙/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๓/๐๒/๖๕

มีคุณสมบัติ

๓๐/๒๕๖๕

1,๒๐0 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง ๑,๒๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

มีคุณสมบัติ
่ กลงจ้ำง ๓,๑๙๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
๓,๑๙๐ บำท รำคำทีต

๐๓/๐๒/๖๕

๓๑/๒๕๖๕
๐๔/๐๒/๖๕

๔

วัสดุสานักงานและ
คอมพิวเตอร์พัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ 2565

2,700

2,700

เฉพำะเจำะจง

๕

ซ่อมรถยนต์ราชการประจา
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2565

7,700

7,700

เฉพำะเจำะจง

๖

วัสดุสนับสนุนอาชีพของ
เยาวชนตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริม
สัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชน
กลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการ
บาบัด ประจาปี 2565

36,000

36,000

เฉพำะเจำะจง

๗

วัสดุในการฝึกอบรมของ
เยาวชนตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริม
สัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชน
กลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการ
บาบัด ประจาปี 2565

700

700

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนไอทีซพ
ั พอร์ท

ร้ำนไอทีซพ
ั พอร์ท

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ 2,700บำท ถูกต้องครบถ้วน
2,700 บำท รำคำทีต

ร้ำนจงดีมอเตอร์

ร้ำนจงดีมอเตอร์

มีคุณสมบัติ

7,700 บำท รำคำที่ตกลงซือ้ ๗,๗๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

ร้ำนเขียนสุวรรณพำณิชย์ ร้ำนเขียนสุวรรณพำณิชย์

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ ๓๖,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
36,000 บำท รำคำทีต

บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

๗00 บำท

รำคำที่ตกลงซือ
้ ๗๐๐ บำท

๓๒/๒๕๖๕
๐๔/๐๒/๖๕

๓๓/๒๕๖๕
๐๗/๐๒/๖๕

๒๐/๒๕๖๕
๐๓/๐๒/๖๕

มีคุณสมบัติ

๒๑/๒๕๖๕

ถูกต้องครบถ้วน

๐๓/๐๒/๖๕

๘

วัสดุตามโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนศูนย์ผู้นาจิตอาสา
พัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ
2565

1,210

1,210

เฉพำะเจำะจง

๙

วัสดุตามโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ 2565

3,950

3,950

เฉพำะเจำะจง

๑๐

จองค่าน้ ามันเดือนมีนาคม
2565

20,650

20,650

เฉพำะเจำะจง

บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

มีคุณสมบัติ

14,000 บำท รำคำทีต่ กลงซือ้ ๑๔,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ ๓,๙๕๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
๓,๙๕๐ บำท รำคำทีต

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ

มีคุณสมบัติ

20,650 บำท รำคำที่ตกลงซือ้ ๒๐,๖๕๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

๒๒/๒๕๖๕
๐๓/๐๒/๖๕

๒๓/๒๕๖๕
๐๔/๐๒/๖๕

๒๔/๒๕๖๕
๒๘/๐๒/๖๕

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดกำฬสิ นธุ์
วันที่ ๓๑ เดื อน มีนำคม พ.ศ. 256๕
ผู้ได้ รบ
ั กำรคัดเลือก
ลำดับ

งำนที่จด
ั ซือ
้ หร ือจัดจ้ำง

วงเง ินที่จด
ั ซือ
้

รำคำกลำง

ว ิธีซอ
ื้ หร ือจ้ำง

รำยชือ
่ ผู้เสนอรำคำ

และรำคำ

เลขที่และวันที่ของ
เหตุ ผลที่คัดเลือก

หร ือข้อตกลงใน

หร ือจัดจ้ำง

ที่

๑

จ้างโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่งเสริมกระบวนการ
เครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge:Based
OTOPKBO) กิจกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
โดยเครือข่ายองค์ความรู้
KBO ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒

จ้างทาคู่มือการดาเนินงาน
ตามโครงการมหกรรมการ
ออมลดความเหลื่อมลาของ
ประชาชนจัดจ้าง

(บำท)

(บำท)

655,910

655,910

10,500

สั ญญำ

10,500

และรำคำที่เสนอ

(e-bidding

เฉพำะเจำะจง

.

ที่ตกลงซือ
้ หร ือจ้ำง

.

โดยสรุป

กำรซือ
้ หร ือจ้ำง

มีคุณสมบัติ

๙/๒๕๖๕

655,910 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง ๖๕๕,๙๑๐บำท ถูกต้องครบถ้วน

มีคุณสมบัติ
๑๐,๕๐0 บำท

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๑๐,๕๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

๓๐/๒๕๖๕
๐๒/๐๓/๖๕

๓

จัดจ้างดาเนินงานตาม
โครงการมหกรรมการออม
ลดความเหลื่อมลาของ
ประชาชน

๔

จัดนิทรรศการตามโครงการ
มหกรรมการออม ลดความ
เหลื่อมลาของประชาชน

50,000

50,000

มีคุณสมบัติ

เฉพำะเจำะจง
50,000 บำท รำคำทีต่ กลงจ้ำง ๕๐,๐๐๐ บำท

4,800

4,800

เฉพำะเจำะจง

๕

จ้างดาเนินงานโครงการสู่การ
เป็นต้นแบบด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ การ
ประกวดกองทุนแม่

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง

๖

จ้างตามโครงการพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ประจาปีงบประมาณ 2565

60,000

60,000

เฉพำะเจำะจง

๗

ถ่ายเอกสารตามโครงการ
สนับสนุนการบริหารงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์

880

880

เฉพำะเจำะจง

นำยคำมอญ ศร ีพงษ์เสร ิฐ นำยคำมอญ ศร ีพงษ์เสร ิฐ

ถูกต้องครบถ้วน

๐๔/๐๓/๖๕
มีคุณสมบัติ

่ กลงจ้ำง ๔,๘๐๐บำท ถูกต้องครบถ้วน
๔,๘๐๐ บำท รำคำทีต

นำยประจักษ์ ภูโคกเนิน
๑๐,๐๐๐ บำท

หจก.เอ็มแอนเอ
๖๐,๐๐๐ บำท

ร้ำนแม๊กเซ็นเตอร์
๘๘๐ บำท

๓๑/๒๕๖๕

๓๒/๒๕๖๕
๐๔/๐๓/๖๕

นำยประจักษ์ ภูโคกเนิน

มีคุณสมบัติ

๓๓/๒๕๖๕

รำคำที่ตกลงจ้ำง ๑๐,๐๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

หจก.เอ็มแอนเอ

มีคุณสมบัติ

๒๐/๒๕๖๕

รำคำทีต
่ กลงจ้ำง ๖๐,๐๐๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

ร้ำนแม๊กเซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติ

๒๒/๒๕๖๕

รำคำที่ตกลงจ้ำง ๘๘๐ บำท

ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

๘

วัสดุตามซือวัสดุตาม
โครงการเวทีสร้างเครือข่าย
นักจัดการความรู้ชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

2,000

2,000

เฉพำะเจำะจง

๙

วัสดุ สำหรับโครงกำร
ประชุมกลไกขับเคลือ
่ น
กำรพัฒนำกลไกกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกและ
ประชำรัฐ ระดับจังหวัด

1,900

1,900

เฉพำะเจำะจง

๑๐

วัสดุตามโครงการพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนกองทุน
ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ประจาปีงบประมาณ 2565

๑๑

๑๒

วัสดุสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวต
ิ ตำมโครงกำร
จัดทำสำรสนเทศตำบล
ต ้นแบบเพือ
่ กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวต
ิ ประจำปี
งบประมำณ 2565
วัสดุสำนักงำนตำม
โครงกำรสนับสนุนกำร
บริหำรงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดกำฬสินธุ์ ไตรมำส
1,2

บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ ๒,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
๒,๐๐๐ บำท รำคำทีต

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ ๑,๙๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
๑,๙๐๐ บำท รำคำทีต

๒๕/๒๕๖๕
๐๒/๐๓/๖๕

๒๖/๒๕๖๕
๐๔/๐๓/๖๕

๒๗/๒๕๖๕
20,000

20,000

เฉพำะเจำะจง

13,000

13,000

เฉพำะเจำะจง

16,200

16,200

เฉพำะเจำะจง

บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ ์ จำกัด บ.สหไทยศึกษำภัณฑ์กำฬสินธุ์ จำกัด

มีคุณสมบัติ

่ กลงซือ
้ ๒,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน
๒,๐๐๐ บำท รำคำทีต

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ

มีคุณสมบัติ

๑๓,๐๐๐ บำท รำคำทีต่ กลงซือ้ ๑๓,๐๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ

มีคุณสมบัติ

๑๖,๒๐๐ บำท รำคำที่ตกลงซือ้ ๑๖,๒๐๐ บำท ถูกต้องครบถ้วน

๑๔/๐๓/๖๕

๒๘/๒๕๖๕
๑๔/๐๓/๖๕
๒๙/๒๕๖๕
๑๔/๐๓/๖๕

๑๓

้ น้ ำมัน เดือน มี.ค.
ซือ

20,430

20,430

เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองฯ
20,๔๓๐ บำท รำคำที่ตกลงซือ้ ๒๐,๔๓๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน

๓๐/๒๕๖๕
๓๑/๐๓/๖๕

