


วงเงิน ราคา วธิซ้ืีอหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ด เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
งบประมาณ กลาง จ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เลือก สัญญาหรือข้อตกลง

โดยสังเขป ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ของกองสวสัดิการฯ 2,650  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่48/2561

เจาะจง 2,650 2,650 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561
2 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พ.ค. 10,000  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่49/2561

ส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 10,000 10,000 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561
3 ซ้ือน้้ามัน(งานป้องกัน)ประจ้าเดือน 6,200  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่50/2561

พ.ค. ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 6,200 6,200 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561
4 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พ.ค. 240  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่51/2561

ของกองคลัง เจาะจง 240 240 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561
5 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พ.ค. 4,000  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่52/2561

ของกองช่าง เจาะจง 4,000 4,000 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561
6 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พ.ค. 17,900  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่53/2561

ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 17,900 17,900 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561
7 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พ.ค. 200  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่54/2561

ของกองการศึกษา เจาะจง 200 200 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561
8 ซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน พ.ค. 2,825  - เฉพาะ ร้านโชคอนุพล ร้านโชคอนุพล เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่55/2561

ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 2,825 2,825 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561
9 ซ้ือผ้าห่อทรายของกองสาธารณสุขฯ 4,920  - เฉพาะ ร้านไพลินก๊อปปี้ ร้านไพลินก๊อปปี้ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่59/2561

เจาะจง 4,920 4,920 ดังกล่าว ลว. 2 พ.ค. 2561
10 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและสนับ 6,500  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่60/2561

สนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ของกองสวสัดิการ เจาะจง 6,500 6,500 ดังกล่าว ลว. 10 พ.ค. 2561

สรุปผลการด้าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
วันที่  31   เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 2561

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
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11 ซ้ือเก้าอี้ส้านักงาน ของกองช่าง 6,000  - เฉพาะ ร้านสกลเฟอร์นิเจอร์ ร้านสกลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่61/2561
เจาะจง 6,000 6,000 ดังกล่าว ลว. 15 พ.ค. 2561

12 ซ้ือโต๊ะท้างานผู้บริหาร จ้านวน 1 ชุด 5,000  - เฉพาะ ร้านสกลเฟอร์นิเจอร์ ร้านสกลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่62/2561
ของกองช่าง เจาะจง 5,000 5,000 ดังกล่าว ลว. 15 พ.ค. 2561

13 ซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมพัฒนาฯ ของกอง 3,400  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่63/2561
สวสัดิการฯ เจาะจง 3,400 3,400 ดังกล่าว ลว. 16 พ.ค. 2561

14 ซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร ของกองช่าง 3,500  - เฉพาะ ร้านสกลเฟอร์นิเจอร์ ร้านสกลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่64/2561
เจาะจง 3,500 3,500 ดังกล่าว ลว. 18 พ.ค. 2561

15 ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ของกอง 3,250  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่65/2561
สวสัดิการฯ เจาะจง 3,250 3,250 ดังกล่าว ลว. 18 พ.ค. 2561

16 ซ้ือแก๊สหุงต้ม ตามโครงการของส้านักปลัด 800  - เฉพาะ ร้านรุ่งเรืองอิเลคทรอนิกส์ ร้านรุ่งเรืองอิเลคทรอนิกส์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่67/2561
เทศบาล เจาะจง 800 800 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561

17 ซ้ือวสัดุโครงการฯของกองการศึกษา 4,680  - เฉพาะ ร้านบานเย็น ร้านบานเย็น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่68/2561
เจาะจง 4,680 4,680 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561

18 ซ้ือน้้าด่ืม ของกองการศึกษา 3,910  - เฉพาะ ร้านฤหกิจน้้าแข็ง(ตุ๊ก น้้าแข็ง) ร้านฤหกิจน้้าแข็ง (ตุ๊ก น้้าแข็ง) เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่69/2561
เจาะจง 3,910 3,910 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561

19 วสัดุ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่างของ 4,000  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่70/2561
สวสัดิการฯ เจาะจง 4,000 4,000 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561

20 ซ้ือวสัดุตามโครงการจัดซ้ือจัดจ้างของกอง 1,800  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่71/2561
คลัง เจาะจง 1,800 1,800 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561

21 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ยางมะตอยชนิดบรรจุถุง 90,000  - เฉพาะ นายภูวนัย  บัวคลี นายภูวนัย   บัวคลี เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่73/2561
ส้าเร็จ) ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 90,000 90,000 ดังกล่าว ลว. 28 พ.ค. 2561

22 ซ้ือน้้ายาพ่นหมอกควนัและทรายก้าจัดยุง 40,200  - เฉพาะ ร้านณัฏฐพร เซอร์วสิ ร้านณัฏฐพร เซอร์วสิ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่74/2561
ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เจาะจง 40,200 40,200 ดังกล่าว ลว. 30 พ.ค. 2561
ของสาธารณสุขฯ
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23 ซ้ือน้มมัน ตามโครงการป้องกันและควบคุม 33,069.40  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่75/2561
โรคติดต่อของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 33,069.40 33,069.40 ดังกล่าว ลว. 30 พ.ค. 2561

24 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภา 1,190  - เฉพาะ นายโสภณ  จักษุมาตย์ นายโสภณ  จักษุมาตย์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่07/2561
ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 1,190 1,190 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561

25 จ้างเหมาถ่ายเอกสารของส้านักปลัดเทศบาล 3,434  - เฉพาะ ร้านไพลินก๊อปปี้ ร้านไพลินก๊อปปี้ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง้ลขที1่08/2561
เจาะจง 3,434 3,434 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ค. 2561

26 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและ 9,000  - เฉพาะ นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น นางเดือนเพ็ญ   พาชื่น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่09/2561
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพฯ เจาะจง 9,000 9,000 ดังกล่าว ลว. 2 พ.ค. 2561
ของกองสวสัดิการสังคม

27 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและ 6,250 เฉพาะ นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น นางเดือนเพ็ญ   พาชื่น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่10/2561
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการสังคมสงเคราะห์ผู้  - เจาะจง 6,250 6,250 ดังกล่าว ลว. 7 พ.ค. 2561
ด้อยโอกาสฯ ของกองสวสัดิการสังคม

28 จ้างซ่อมหอกระจายข่าว ของกองวชิาการฯ 4,700  - เฉพาะ ร้านสมคิดอิเล็คทรอนิกส์ ร้านสมคิดอิเล็คทรอนิกส์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่11/2561
เจาะจง 4,700 4,700 ดังกล่าว ลว. 8 พ.ค. 2561

29 จ้างซ่อมหอกระจายข่าว ช.7 ของกอง 1,680  - เฉพาะ ร้านสมคิดอิเล็คทรอนิกส์ ร้านสมคิดอิเล็คทรอนิกส์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่12/2561
วชิาการฯ เจาะจง 1,680 1,680 ดังกล่าว ลว. 8 พ.ค. 2561

30 จ้างซ่อมรถยนต์ ของส้านักปลัดเทศบาล 3,800  - เฉพาะ อู่ต๋ึงอะไหล่ยนต์ อู่ต๋ึงอะไหล่ยนต์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่13/2561
เจาะจง 3,800 3,800 ดังกล่าว ลว. 8 พ.ค. 2561

31 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและ 7,500  - เฉพาะ นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น นางเดือนเพ็ญ   พาชื่น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่14/2561
เคร่ืองด่ืม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ เจาะจง 7,500 7,500 ดังกล่าว ลว. 10 พ.ค. 2561
พัฒนาครอบครัว ของกองสวสัดิการสังคม

32 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับ 37,650  - เฉพาะ ร้านมงคลแอร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านมงคลแอร์แอนด์เซอร์วสิ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่15/2561
อากาศของกองช่าง เจาะจง 37,650 37,650 ดังกล่าว ลว. 11 พ.ค. 2561

33 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและ 3,250  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่16/2561
เคร่ืองด่ืม ของสวสัดิการสังคม เจาะจง 3,250 3,250 ดังกล่าว ลว. 16 พ.ค. 2561
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34 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและ 4,875  - เฉพาะ นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่16/1/
เคร่ืองด่ืม ของสวสัดิการสังคม เจาะจง 4,875 4,875 ดังกล่าว 2561

ลว. 16 พ.ค. 2561
35 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถบรรทุกขยะ 14,110  - เฉพาะ นายนอง  วะเกิดเป้ง นายนอง  วะเกิดเป้ง เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่17/2561

ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 14,110 14,110 ดังกล่าว ลว. 17 พ.ค. 2561
36 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถบรรทุกขยะ 7,370  - เฉพาะ นายนอง  วะเกิดเป้ง นายนอง  วะเกิดเป้ง เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่18/2561

ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 7,370 7,370 ดังกล่าว ลว. 17 พ.ค. 2561
37 จ้างท้าป้ายโครงการ ของส้านักปลัดเทศบาล 450  - เฉพาะ ร้านใจดีอิงค์เจ็ท ร้านใจดีอิงค์เจ็ท เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่19/2561

เจาะจง 450 450 ดังกล่าว ลว. 18 พ.ค. 2561
38 จ้างท้าคู่มือประกอบการอบรม ของส้านัก 3,950 เฉพาะ ร้านใจดีอิงค์เจ็ท ร้านใจดีอิงค์เจ็ท เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่20/2561

ปลัดเทศบาล เจาะจง 3,950 3,950 ดังกล่าว ลว. 18 พ.ค. 2561
39 จ้างอาหารกลางวนั ของส้านักปลัดเทศบาล 4,000  - เฉพาะ นางสาวอภิญญา  แก้วฟ้า นางสาวอภิญญา  แก้วฟ้า เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่21/2561

เจาะจง 4,000 4,000 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561
40 จ้างท้าป้ายโครงการ/อาหารวา่งของส้านัก 4,000  - เฉพาะ นางสาวจุฑารัตน์  เค่ียงค้าผง นางสาวจุฑารัตน์  เค่ียงค้าผง เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่22/2561

ปลัดเทศบาล เจาะจง 4,000 4,000 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561
41 จ้างท้าป้าย ของกองการศึกษา 1,800  - เฉพาะ ร้านใจดีอิงค์เจ็ท ร้านใจดีอิงค์เจ็ท เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่23/2561

เจาะจง 1,800 1,800 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561
42 จ้างเตรียมสนาม ของกองการศึกษา 4,500  - เฉพาะ นายศักด์ิดา  ไชยปัญหา นายศักด์ิดา  ไชยปัญหา เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่24/2561

เจาะจง 4,500 4,500 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561
43 จ้างท้าอาหาร ของกองคลัง 7,000  - เฉพาะ นางสาวปาริยา  ค้าเกาะ นางสาวปาริยา   ค้าเกาะ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่26/2561

เจาะจง 7,000 7,000 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561
44 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของกองสวสัดิการ 3,000  - เฉพาะ ร้านไพลินก๊อปปี้ ร้านไพลินก๊อปปี้ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่27/2561

เจาะจง 3,000 3,000 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561
45 จ้างเหมาท้าป้าย ของสวสัดิการฯ 600  - เฉพาะ ร้านอานนท์ป้ายสวย14 ร้านอานนท์ป้ายสวย14 เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่28/2561

เจาะจง 600 600 ดังกล่าว ลว. 21 พ.ค. 2561



วงเงิน ราคา วธิซ้ืีอหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ด เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
งบประมาณ กลาง จ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เลือก สัญญาหรือข้อตกลง

โดยสังเขป ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

46 จ้างเหมาอัดถังดับเพลิงเคมีแห้ง ตามโครง 16,000  - เฉพาะ ร้านปิยะไทรงาม ร้านปิยะไทรงาม เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่29/2561
การหึความรู้กับการป้องกันและบรรเทาสาธา เจาะจง 16,000 16,000 ดังกล่าว ลว. 23 พ.ค. 2561
รณภัย ของส้านักปลัดเทศบาล

47 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและ 30,000  - เฉพาะ นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่30/2561
เคร่ืองด่ืม โครงการพลังพัฒนาสร้างคุณค่า เจาะจง 30,000 30,000 ดังกล่าว ลว. 25 พ.ค. 2561
คนรุ่นใหม่ฯ ของกองสวสัดิการสังคม

48 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่กล้องCCTV 5,500  - เฉพาะ บริษัทเพาเวอร์เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ บริษัทเพาเวอร์เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่31/2561
ส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง เทคโนโลยี จ้ากัด            5,500 เทคโนโลยี จ้ากัด            5,500 ดังกล่าว ลว. 25 พ.ค. 2561

49 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและ 8,750  - เฉพาะ นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น นางเดือนเพ็ญ   พาชื่น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่32/2561
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ เจาะจง 8,750 8,750 ดังกล่าว ลว. 28 พ.ค. 2561
การปกครองฯ ของส้านักปลัดเทศบาล

50 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและ 5,000  - เฉพาะ นางเดือนเพ็ญ   พาชื่น นางเดือนเพ็ญ   พาชื่น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่33/2561
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง ของกอง เจาะจง 5,000 5,000 ดังกล่าว ลว. 28 พ.ค. 2561
สวสัดิการฯ

51 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ของกองสวสัดิการ 700  - เฉพาะ ร้านมงคลแอร์แอนด์เซอร์วสิ ร้านมงคลแอร์แอนด์เซอร์วสิ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่34/2561
เจาะจง 700 700 ดังกล่าว ลว. 30 พ.ค. 2561

52 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 10,528  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที2่2/2561
ในวดัทุง่ ของกองการศึกษา เจาะจง 10,528 10,528 ดังกล่าว ลว. 16 พ.ค. 2561

53 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ 20,213.76  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที2่3/2561
บาลต้าบลอากาศอ้านวย ของการศึกษา เจาะจง 20,213.76 20,213.76 ดังกล่าว ลว. 16 พ.ค. 2561

54 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศ 68,853.12  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที2่4/2561
อ้านวย(ชุมชนอุปถัมภ)์ ของกองการศึกษา เจาะจง 68,853.12 68,853.12 ดังกล่าว ลว. 16 พ.ค. 2561

55 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ 307,628.16  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที2่5/2561
ของกองการศึกษา เจาะจง 307,628.16 307,628.16 ดังกล่าว ลว. 16 พ.ค. 2561









    




