
แบบ  สขร.1 

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 65017130254 เลขใบสั่งซื้อ 8/2565 650115003183 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น เพื่อใชใน 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2565 ภารกิจ/หนาที่ของสํานักคลัง 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 65017255655 เลขใบสั่งซื้อ 31/2565 650115003183 ซื้อหนังสือพิมพ เดือนมกราคม 2565 2,025.00           2,025.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานปน - ปอป รานปน - ปอป 2,025.00         รานปน - ปอป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2565 2,025.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

3 65017148268 เลขใบสั่งซื้อ 32/2565 650114119075 ซ้ือวัสดุอุปกรณอบรม โครงการอบรมสงเสริม 23,200.00         23,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชนิตา รานชนิตา 23,200.00       รานชนิตา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2565 พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพตางๆ ในพื้นที่ 23,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรการปกผาพ้ืนเมือง กําหนด

ประจําปงบประมาณ 2565

4 65017253885 เลขใบสั่งซื้อ 33/2565 650115005943 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น เดือน ม.ค.65 50,000.00         50,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม 50,000.00       หจก.ธงชัยปโตรเล่ียม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2565 50,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 65017133567 เลขใบสั่งจาง 62/2565 650114106113 จางทําปายโครงการอบรมสงเสริมพัฒนา 1,800.00           1,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ราน คีพครีเอทีฟ ราน คีพครีเอทีฟ 1,800.00         ราน คีพครีเอทีฟ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 4 ม.ค.2565 ศักยภาพกลุมอาชีพตางๆ ในพื้นที่จังหวัด 1,800.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

ศรีสะเกษ หลักสูตรการปกผาพื้นเมือง กําหนด

ประจําปงบประมาณ 2565

6 65017159948 เลขใบสั่งซื้อ 4/2565 650114173983 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 59,130.00         59,130.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) นายราเมศวร บุญโสม นายราเมศวร บุญโสม 59,130.00       นายราเมศวร บุญโสม เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2565 59,130.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

7 64117354826 สัญญาจาง 59/2565 650122001827 โครงการตอเติมตาขายกันนกบริเวณ 1,000,000.00     1,062,072.30    วีธีคัดเลือก(ซ) 1.หจก.ดวินวัฒน 1.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 995,900.00      หจก.ดวินวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2565 รอบอาคารสํานักงานองคการบริหาร 2.หจก.ประจวบกิจชัยคอนสตรั้งชั่น 2.หจก.มณีสุดา 999,000.00      990,000.00          และขอเสนอทาง

สวนจังหวัดศรีสะเกษ (เฉพาะชั้น 3 3.หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 3.หจก.ดวินวัฒน 990,000.00      เทคนิคถูกตอง

และหลังคาจั่ว) 4.หจก.มณีสุดา ครบถวนและเปน

5.หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 ผูเสนอราคาต่ําสุด

6.หจก.เรืองโรจน23

8 65017158342 เลขใบสั่งจาง 63/2565 650114126737 ซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 2,500.00           2,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ธีรวัฒนออโตแอร ธีรวัฒนออโตแอร 2,500.00         ธีรวัฒนออโตแอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 5 ม.ค.2565 กข 8437 ศรีสะเกษ รหัสครุภัณฑ 001-49-0001 2,500.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

9 65017206792 เลขใบสั่งซื้อ 8/2565 650114169807 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15 รายการ 49,882.00         49,882.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 49,882.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทคเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2565 49,882.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 65017068109 เลขใบสั่งซื้อ 79/2565 650114054780 ซื้อวัสดุกอสรางงานซอมบํารุงถนนที่อยู 56,000.00         56,388.66      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 55,440.00       หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 6 ม.ค.2565 ในพื้นที่เมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 55,440.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

11 65017170756 เลขใบสั่งซื้อ 1/2565 650114140045 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน หนวยตรวจสอบภายใน 10,000.00         9,966.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 9,966.00         รานจงเจริญเครื่องเขียนเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ม.ค.2565 9,966.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 65017287914 เลขใบสั่งซื้อ 2/2565 650114248225 ซื้อน้ําด่ืม เพื่อบริการประชาชนและขาราชการ 4,200.00           4,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจ พี วอเตอร รานเจ พี วอเตอร 4,200.00         รานเจ พี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ม.ค.2565 ที่มาติดตอราชการ สังกัดกองยุทธศาสตร 4,200.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

และงบประมาณ กําหนด

13 65017179746 เลขใบสั่งซื้อ 2/2565 650114142981 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หนวยตรวจสอบภายใน 15,000.00         12,820.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส เอส เจ คอม ปร้ินเตอรเซอรวิส 12,820.00       เอส เจ คอม ปริ้นเตอรเซอรวิสเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ม.ค.2565 12,820.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

14 65017161602 เลขใบสั่งซื้อ 9/2565 650114128412 ซื้อชุดตรวจและน้ํายาที่เกี่ยวของกับการ 500,000.00       499,997.73    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพลายส จํากัด บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพลายส จํากัด 499,997.73      บริษัท 3 ซี เมดิคัล ซัพลายส จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ม.ค.2565 วินิจฉัยการติดเช้ือ SARS-CoV-2 (เช่ือกอโรค 499,997.73          ตรงตามเงื่อนไขที่

COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนดวย กําหนด

ตนเอง (COVID-19 Antigen test 

self - test kits)

15 65017245139 เลขใบสั่งจาง 63/2565 650114198312 จางวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กบานแสงใหญ 99,102.00         99,102.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 หจก.ทนงศักด์ิรุงเรือง 88 99,102.00       หจก.ทนงศักดิ์รุงเรือง 88 เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 ม.ค.2565 หมูที่ 2 - บานแดงนอย หมูที่ 5 ตําบลหนองแวง 99,102.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

16 65017319230 เลขใบสั่งจาง 12/2565 650114258407 จางถายเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ิน 24,120.00         24,120.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเอส.พี.กอปป รานเอส.พ.ีกอปป 24,120.00       รานเอส.พี.กอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 ม.ค.2565 (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหาร 24,120.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

17 65017381981 เลขใบสั่งจาง 13/2565 650114322623 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมรายงานผล 14,625.00         14,625.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานหนอยกอปป รานหนอยกอปป 14,625.00       รานหนอยกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 14 ม.ค.2565 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 14,625.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการบริหาร กําหนด

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

18 65017350962 เลขใบสั่งซื้อ 1/2565 650102000402 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 86,600.00         86,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 86,600.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ม.ค.2565 เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ/หนาที่ 86,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ของสํานักคลัง กําหนด

19 65017347686 เลขใบสั่งซื้อ 3/2565 650114282891 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 34,437.00         34,437.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 34,437.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ม.ค.2565 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 34,437.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 65017355397 เลขใบสั่งซื้อ 34/2565 650114289247 ซื้ออะไหลรถฟารมแทรกเตอร หมายเลข 3,050.00           3,050.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ หจก.คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ 3,050.00         หจก.คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ม.ค.2565 ทะเบียน ตฆ 8879 ศรีสะเกษ 3,050.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ 019-62-0008 กําหนด
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/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

21 65017298894 เลขใบสั่งจาง 64/2565 65011424147 จางซอมรถฟารมแทรกเตอร หมายเลข 4,729.00           4,729.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ หจก.คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ 4,729.00         หจก.คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 17 ม.ค.2565 ทะเบียน ตฆ 8879 ศรีสะเกษ 4,729.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ 019-62-0008 กําหนด

22 65017173457 เลขใบสั่งซื้อ 4/2565 650101004960 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ 55,900.00         53,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 53,500.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ม.ค.2565 แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 53,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู กําหนด

23 65017262218 เลขใบสั่งซื้อ 5/2565 650101004940 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 64,500.00         64,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 64,500.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ม.ค.2565 64,500.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

24 65017275310 เลขใบสั่งซื้อ 10/2565 650114233230 ซื้อน้ําดื่ม เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 6,450.00           6,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 6,450.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 18 ม.ค.2565 สังกัดสํานักคลัง 6,450.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 65017309436 เลขใบสั่งซื้อ 4/2565 650114258281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติ 58,400.00         58,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 58,400.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 19 ม.ค.2565 งานของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 58,400.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

26 65017315830 เลขใบสั่งซื้อ 8/2565 650114255526 ซื้อวัสดุสํานักงาน 53,530.00         53,530.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 53,530.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 20 ม.ค.2565 53,530.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

27 64127301641 เลขใบสั่งซื้อ 23/2565 650114308859 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใชในการปรับปรุง 20,000.00         20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พิรุณพรการเก๖ตร พิรุณพรการเก๖ตร 20,000.00       พิรุณพรการเก๖ตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 ม.ค.2565 ภูมิทัศนภายในบริเวณโดยรอบเมืองใหม 20,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

ชองสะงํา กําหนด

28 65017423526 เลขใบสั่งซื้อ 1/2565 650102000506 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 56,000.00         56,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 56,000.00       หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ม.ค.2565 56,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

29 65017378076 เลขใบสั่งซื้อ 9/2565 650114307905 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 51,120.00         51,120.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 51,120.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ม.ค.2565 51,120.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

30 65017410576 เลขใบสั่งซื้อ 37/2565 65011434615 ซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในการซอมแซม 40,250.00         40,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก. ภารดรกอสราง หจก. ภารดรกอสราง 40,250.00       หจก. ภารดรกอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ม.ค.2565 ระบบทอสงน้ําศูฯยืการเรียนรูตามศาสตร 40,250.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

พระราชา กําหนด

31 65017384230 เลขใบสั่งซื้อ 10/2565 650114319624 ซื้อน้ําดื่ม 3,600.00           3,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานเจพี วอเตอร รานเจพี วอเตอร 3,600.00         รานเจพี วอเตอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ม.ค.2565 3,600.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

32 65017402555 เลขใบสั่งซื้อ 94/2565 650114326463 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพ่ือใชในการปฏิบัติ 10,300.00         10,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 10,300.00       บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 25 ม.ค.2565 งานสังกัดสํานักชาง 10,300.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

33 65017422395 เลขใบสั่งซื้อ 01/2565 650114343298 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชในการปฏิบัติ 10,000.00         10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 10,000.00       รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2565 งานสถานีขนสงผูโดยสารเมืองใหมชอง 10,000.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

สะงํา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

34 65017463952 เลขใบสั่งซื้อ 5/2565 650114378442 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทสัสดุ 6,800.00           6,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 6,800.00         หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2565 คงทน เลนสซูม 6,800.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

35 65017504603 เลขใบสั่งจาง 11/2565 650214000002 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กง4190 ศรีสะเกษ 5,650.67           5,650.67        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัด บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัด 5,650.67         บริษัท วีเอสเค ออโตโมบิล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2565 รหัสครุภัณฑ 001-55-0007 5,650.67             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

36 65017482569 เลขใบสั่งจาง 65/2565 650114396126 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 99,200.00         99,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) เค ทรี บี เซอรวิส เค ทรี บี เซอรวิส 99,200.00       เค ทรี บี เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 28 ม.ค.2565 99,200.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา เลขที่คุมสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

37 65017504582 เลขใบสั่งซื้อ 2/2565 650201000001 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติ 90,600.00         90,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด 90,600.00       บริษัท จตุรโชคกรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 ม.ค.2565 งานตามภารกิจ/หนาที่ ของสํานักคลัง 90,600.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด


