
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 132,000        132,000         เฉพาะเจาะจง บ. รักษาความปลอดภัยมุกดาหาร บ. รักษาความปลอดภัยมุกดาหาร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/2/2562

เดือน เม.ย. - ก.ย. 2562 วงเงิน 132,000.- บาท วงเงิน 132,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  29  มี.ค. 25๖2

งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มีนำคม 25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   มีนำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างจัดท้าทุ่นทางเดินลอยน ้า เพ่ือประกอบพิธี 3,318,400      3,304,600      เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยรัฐวัสดุก่อสร้าง หจก. ไทยรัฐวัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/3/2562

พลีกรรมตักน ้าแหล่งน ้าศักด์ิสิทธ์ิและท้าน ้า วงเงิน 3,300,000.- บาท วงเงิน 3,300,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  22  มี.ค. 25๖2

อภิเษกจังหวัดอ้านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มีนำคม 25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   มีนำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างก่อสร้างสระน ้า เพ่ือประกอบพิธีพลีกรรม 767,800        767,800         เฉพาะเจาะจง หจก. ส. เทพฤทธ์ิ หจก. ส. เทพฤทธ์ิ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/34/2562

ตักน ้าแหล่งน ้าศักด์ิสิทธ์ิ และท้าน ้าอภิเษก วงเงิน 760,000.- บาท วงเงิน 760,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  18  มี.ค. 25๖2

จังหวัดอ้านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มีนำคม 25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   มีนำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 12,058       12,058       เฉพาะเจาะจง บ. ซีซีซี ออโต้ จ้ากัด บ. ซีซีซี ออโต้ จ้ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/21/2562

กค 2333 อจ วงเงิน 12,058.- บาท วงเงิน 12,058.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 8 มี.ค. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๒ จ้างเหมาจัดสถานท่ีและตกแต่งสถานท่ี 10,800       10,800       เฉพาะเจาะจง น.ส. สายใจ โพนทัน น.ส. สายใจ โพนทัน ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/22/2562

วงเงิน 10,800.- บาท วงเงิน 10,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 มี.ค. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

3 จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 5,850         5,850         เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/23/2562

วงเงิน 5,850.- บาท วงเงิน 5,850.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 มี.ค. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน เม.ย. 62 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ้านาจเจริญซอร์วิส ร้านอ้านาจเจริญซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/24/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 27 มี.ค. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน มี.ค. 62 2,950         2,950         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/8/2562

วงเงิน 2,950.- บาท วงเงิน 2,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 11 มี.ค. 2562

งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำฯ)

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตามแผน 11,554       11,554       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/10/2562

พัฒนาท้องถ่ินของ อบจ.อจ. วงเงิน  11,554.- บาท วงเงิน  11,554.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 มี.ค. 2562

ประจ้าปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ

(กองแผนและงบประมำณ)

7 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปริ นเตอร์ 1,500         1,500         เฉพาะเจาะจง ร้าน นารีไอทีเซอรืวิส ร้าน นารีไอทีเซอรืวิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/11/2562

วงเงิน  1,500.- บาท วงเงิน  1,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 มี.ค. 2562

(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

8 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 1,593         1,593         เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/25/2562

วงเงิน  1,593.- บาท วงเงิน  1,593.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 22 มี.ค. 2562

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มีนำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน  มีนำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซื อน ้าด่ืมและถุงด้า 30,600          30,600           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/24/2562
วงเงิน  30,600.- บาท วงเงิน  30,600.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 มี.ค. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

2 จัดซื อน ้าแข็ง 1,000            1,000             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/25/2562
วงเงิน  1,000.- บาท วงเงิน  1,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 มี.ค. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

3 เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า เดือน เม.ย. -ก.ย. 62 96,300          96,300           เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จ้ากัด บ. ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จ้ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/26/2562
วงเงิน  96,300.- บาท วงเงิน  96,300.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 มี.ค. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

4 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 99,986          99,986           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/27/2562
วงเงิน  99,986.- บาท วงเงิน  99,986.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 25 มี.ค. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

5 จัดซื อวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000          20,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/28/2562
วงเงิน  20,000.- บาท วงเงิน  20,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 25 มี.ค. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

6 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 81,170          81,170           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/29/2562
วงเงิน  81,170.- บาท วงเงิน  81,170.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 27 มี.ค. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

7 จัดซื อวัสดุส้านักงาน 99,525          99,525           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/30/2562
วงเงิน  99,525.- บาท วงเงิน  99,525.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 27 มี.ค. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

8 จัดซื อวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/18/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 5 มี.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) ท้องตลาด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   มีนำคม 25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31    เดือน  มีนำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

9 จัดซื อสมุนไพรสด 500               500                เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/19/2562
วงเงิน  500.- บาท วงเงิน  500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 มี.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

10 ค่าเช่าบริการ Internet 3,602.52        3,602.52        เฉพาะเจาะจง บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ้ากัด บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ้ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/10/2562
เดือน มี.ค เม.ย. พ.ค. 62 วงเงิน 3,602.52 บาท วงเงิน 3,602.52 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 มี.ค. 25๖2
(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

11 จัดซื อวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ้านาจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บ.สุรชัยอ้านาจปิโตรเล่ียม จ้ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/11/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 8 มี.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) ท้องตลาด

12 จัดซื อวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/10/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 5 มี.ค. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

13 จัดซื อวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 78,160          78,160           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/21/2562
วงเงิน  78,160.- บาท วงเงิน  78,160.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 4 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) ท้องตลาด

14 จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 115,600        115,600         เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/22/2562
วงเงิน  115,600.- บาท วงเงิน  115,600.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

15 จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,800          40,800           เฉพาะเจาะจง หจก. ส. อุบลยางยนต์ หจก. ส. อุบลยางยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/23/2562
วงเงิน  40,800.- บาท วงเงิน  40,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

16 จัดซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,710          16,710           เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงถาวร ร้านเสียงถาวร ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/24/2562
วงเงิน  40,800.- บาท วงเงิน  40,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

17 จัดซื อวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 488,250        488,250         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/25/2562
วงเงิน  488,250.- บาท วงเงิน  488,250.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 7 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) ท้องตลาด

18 จัดซื อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 94,110          94,110           เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/26/2562
วงเงิน  94,110.- บาท วงเงิน  94,110.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 12 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

19 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง 81,880          81,880           เฉพาะเจาะจง หจก. อ้านาจเจริญ กรุ๊ป หจก. อ้านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/27/2562
วงเงิน  81,880.- บาท วงเงิน  81,880.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 18 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

20 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 88,070          88,070           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอส เทรดดิ ง ร้าน พี เอส เทรดดิ ง ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/28/2562
วงเงิน  88,070.- บาท วงเงิน  88,070.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 20 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

21 จัดซื อวัสดุส้านักงาน 54,650          54,650           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/29/2562
วงเงิน  54,650.- บาท วงเงิน  54,650.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

22 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง 9,300            9,300             เฉพาะเจาะจง ร้านร้่ารวยค้าวัสดุ ร้านร้่ารวยค้าวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/30/2562
วงเงิน  9,300.- บาท วงเงิน  9,300.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 มี.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

23 จัดซื อวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000            2,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/6/2562
วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 6 มี.ค. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลาด

24 จัดซื อวัสดุส้านักงาน 20,835          20,835           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอส เทรดดิ ง ร้าน พี เอส เทรดดิ ง ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/7/2562
วงเงิน  20,835.- บาท วงเงิน  20,835.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 มี.ค. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) งบประมาณ

25 จัดซื อน ้าด่ืมชนิดขวด ตามโครงการส่งเสริม 23,400          23,400           ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/8/2562
การจัดกิจกรรมกีฬาจักรยาน ส้าหรับเยาวชน วงเงิน  23,400.- บาท วงเงิน  23,400.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 25 มี.ค. 25๖2
และประชาชน งบประมาณ
(กองกำรศึกษำฯ)

26 จัดซื อวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/10/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 7 มี.ค. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด

27 จัดซื อวัสดุการเกษตร เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000        200,000         เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลบุญวัฒน์ หจก. อุบลบุญวัฒน์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/11/2562
บริเวณเกาะกลางอ่างเก็บน ้าพุทธอุทยาน วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 มี.ค. 25๖2

(เกาะจิตรกูฏ) สถานท่ีประกอบพิธีกรรม งบประมาณ

ตักน ้าแหล่งน ้าศักด์ิสิทธ์ิและท้าน ้าอภิเษกจังหวัดอ้านาจเจริญ

(กองพัสดุและทรัพย์สิน)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

28 ค่าเช่าบริการ Internet 3,852            3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/12/2562
(เดือน เม.ย.-มิ.ย. 62) วงเงิน 3,852 บาท วงเงิน 3,852 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 29 มี.ค. 25๖2

งบประมาณ

(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
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