
ล ำดับ วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญา
ท่ี ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 ซ้ือน้้ำด่ืม 340.00 340.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น้้ำด่ืมไชยกุล น้้ำด่ืมไชยกุล เสนอรำคำดีท่ีสุด 1/2566  ลว. 1 ต.ค.65
2 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,030.00 4,030.00 วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 2/2566  ลว. 1 ต.ค.65

1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง ร้าน แม็กซ์ป้ายแดง เสนอรำคำดีท่ีสุด 4/2566  ลว. 18 ต.ค.65
3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม 360.00        360.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมไชยกุล ร้ำนน้้ำด่ืมไชยกุล เสนอรำคำดีท่ีสุด 6/2566  ลว. 1 พ.ย. 65
4 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 967.00 967.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 9/2566  ลว. 14 พ.ย. 65
5 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 324.00        324.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 10/2566  ลว. 14 พ.ย. 65

โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
6 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 11/2566  ลว. 14 พ.ย. 65
7 จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ หลักสูตร " กำรท้ำผ้ำ 4,559.00     4,559.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศรีเมือง  ไชยจันทร์ นำงศรีเมือง  ไชยจันทร์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 12/2566  ลว. 14 พ.ย. 65

ห่มลำยใบไม้และพิมพ์ลำยใบใบ้จำกวัสดุ
ธรรมชำติ "

8 จัดซ้ือวัสดุหลังฝึกปฏิบัติ หลักสูตร 4,830.00     4,830.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศรีเมือง  ไชยจันทร์ นำงศรีเมือง  ไชยจันทร์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 13/2566  ลว. 14 พ.ย. 65
" กำรท้ำผ้ำ ห่มลำยใบไม้และ
พิมพ์ลำยใบใบ้จำกวัสดุธรรมชำติ "

9 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00     1,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 14/2566  ลว. 14 พ.ย. 65
10 จ้ำงเหมำจัดท้ำส่ือ " กระเป๋ำผ้ำ " 3,600.00     3,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสันติกระเป๋ำผ้ำขิต ร้ำนสันติกระเป๋ำผ้ำขิต เสนอรำคำดีท่ีสุด 15/2566  ลว. 15 พ.ย. 65

โดย นำงสุริยัน พระสุนิน โดย นำงสุริยัน พระสุนิน
11 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 400.00 400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 16/2566  ลว. 15 พ.ย. 65
12 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 360.00        360.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 18/2566  ลว. 16 พ.ย. 65

โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
13 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 240.00 240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภัณฑ์กำรโยธำ หจก.ศึกษำภัณฑ์กำรโยธำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 19/2566  ลว. 16 พ.ย. 65
14 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 1,400.00     1,400.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 20/2566  ลว. 22 พ.ย. 65

โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
15 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,600.00     1,600.00     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 21/2566  ลว. 22 พ.ย. 65
16 จ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์จัดท้ำรำยกำรวิทยุ           ระบบ FM ๑๐๓.๒๕ MHz ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖                                           ระหว่ำงเดือนธันวำคม ๒๕๖๕ - สิงหำคม ๒๕๖๖ รวม ๙ เดือน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บำท 22,500.00    22,500.00   วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอัจฉรำ  ศิริจันทร์ นำงศรีเมือง  ไชยจันทร์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 002/2566  ลว. 22 พ.ย. 65

 “ รอบรู้แรงงำน ” ทุกวันอังคำรของเดือน สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 
 (ระหว่ำงเวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.) จังหวัดอ้ำนำจเจริญ จังหวัดอ้ำนำจเจริญ
ระบบ FM ๑๐๓.๒๕ MHz 
ระหว่างเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ - ส.ค. ๒๕๖๖
รวม ๙ เดือน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บำท 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานส านักงานจัดหางานจังหวัดอ านาจเจริญ

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๖

งานท่ีจัดซ้ือหรือส่ังจ้าง



ล าดับ วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญา
ท่ี ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
17 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 450.00        450.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 22/2566  ลว. 23 พ.ย. 65

โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
18 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 310.00 310.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 23/2566  ลว. 23 พ.ย. 65
19 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 820.00 820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 24/2566  ลว. 24 พ.ย. 65
20 จัดซ้ือน้้ำด่ืม 360.00        360.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมไชยกุล ร้ำนน้้ำด่ืมไชยกุล เสนอรำคำดีท่ีสุด 26/2565  ลว. 1 ธ.ค. 65
21 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00     3,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 28/2565  ลว. 1 ธ.ค. 65
22 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 360.00 360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 29/2566  ลว. 6 ธ.ค. 65

โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
23 วัสดุส้ำนักงำน 2,940.00 2,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 30/2566  ลว. 6 ธ.ค. 65
24 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00     3,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 28/2565  ลว. 1 ธ.ค. 65
25 จ้ำงเหมำจัดท้ำส่ือประชำสัมพันธ์ 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 32/2566  ลว. 6 ธ.ค. 65

เป็น " เส้ือโปโล " โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
26 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม " กำรท้ำ 7,380.00     7,380.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสันติกระเป๋ำผ้ำขิต ร้ำนสันติกระเป๋ำผ้ำขิต เสนอรำคำดีท่ีสุด 004/2566  ลว. 6 ธ.ค. 65

ตลำดออนไลน์กับผลิตภัณฑ์ชุมชน " โดย นำงสุริยัน พระสุนิน โดย นำงสุริยัน พระสุนิน
27 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 360.00 360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 33/2566  ลว. 7 ธ.ค. 65

โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
28 วัสดุส้ำนักงำน 2,650.00 2,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อ้ำนำจเจริญซัพพลำย เซอร์วิส หจก.อ้ำนำจเจริญซัพพลำย เซอร์วิส เสนอรำคำดีท่ีสุด 34/2566  ลว. 7 ธ.ค. 65
29 วัสดุส้ำนักงำน 1,190.00 1,190.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 35/2566  ลว. 7 ธ.ค. 65
30 วัสดุส้ำนักงำน 2,940.00 2,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 36/2566  ลว. 7 ธ.ค. 65
31 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล และ 27,500.00 27,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 005/2566  ลว. 7 ธ.ค. 65

ป้ำยคัทเอำท์ โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
32 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์อ้ำนำจเจริญ ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์อ้ำนำจเจริญ เสนอรำคำดีท่ีสุด 37/2566  ลว. 13 ธ.ค. 65
33 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 1,950.00 1,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์อ้ำนำจเจริญ ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์อ้ำนำจเจริญ เสนอรำคำดีท่ีสุด 38/2566  ลว. 20 ธ.ค. 65
34 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00     1,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 39/2566  ลว. 22 ธ.ค. 65
35 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 4,050.00 4,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 40/2566  ลว. 23 ธ.ค. 65
36 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์อ้ำนำจเจริญ ร้ำนภัทรคอมพิวเตอร์อ้ำนำจเจริญ เสนอรำคำดีท่ีสุด 007/2566  ลว. 23 ธ.ค. 65
37 จัดซ้ือน้้ำด่ืม 240.00        340.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมไชยกุล ร้ำนน้้ำด่ืมไชยกุล เสนอรำคำดีท่ีสุด 52/2566  ลว. 1 ก.พ. 66
38 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00     1,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอ้ำนำจเจริญจ้ำกัด เสนอรำคำดีท่ีสุด 53/2566  ลว. 1 ก.พ. 66
39 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 360.00 360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 54/2566  ลว. 2 ก.พ. 66

โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
40 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 55/2566  ลว. 2 ก.พ. 66
41 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 3,900.00 3,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อ้ำนำจเจริญซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อ้ำนำจเจริญซัพพลำย เสนอรำคำดีท่ีสุด 57/2566  ลว. 9 ก.พ. 66

เซอร์วิส เซอร์วิส
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ล้ำดับ วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ สัญญา
ท่ี ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
42 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,800.00    12,800.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจเจริญ ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจเจริญ เสนอรำคำดีท่ีสุด 015/2566  ลว. 20 ก.พ. 66
43 จ้ำงเหมำจัดท้ำสต๊ิกเกอร์ท้ำเนียบผู้บริหำร 470.00 470.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 58/2566  ลว. 22 ก.พ. 66

กระทรวงแรงงำน โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง โดย นำงสำวอภิวันท์  ผิวทอง
44 จัดซ้ือแบตเตอร่ี รถยนต์ตู้ 2,850.00 2,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจีระพันธ์ไดนำโม ร้ำนจีระพันธ์ไดนำโม เสนอรำคำดีท่ีสุด 59/2566  ลว. 22 ก.พ. 66

ทะเบียน นข 740 อ้ำนำจเจริญ โดย นำยจีระพันธ์ เบ้ำทอง โดย นำยจีระพันธ์ เบ้ำทอง
45 จ้ำงเหมำจัดท้ำพำนพุ่มดอกไม้สด 500.00        500.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ ร้ำนจิปำถะ เสนอรำคำดีท่ีสุด 63/2566  ลว. 1 มี.ค. 66
46 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อ้ำนำจเจริญซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อ้ำนำจเจริญซัพพลำย เสนอรำคำดีท่ีสุด 64/2566  ลว. 10 มี.ค. 66

เซอร์วิส เซอร์วิส
47 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00     3,500.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจเจริญ ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจเจริญ เสนอรำคำดีท่ีสุด 65/2566  ลว. 10 มี.ค. 66
48 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 3,400.00 3,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 66/2566  ลว. 10 มี.ค. 66
49 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000.00    12,000.00   วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจเจริญ ร้ำน ภัทรคอมพิวเตอร์ อ้ำนำจเจริญ เสนอรำคำดีท่ีสุด 017/2566  ลว. 13 มี.ค. 66
50 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 6,950.00 6,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 018/2566  ลว. 13 มี.ค. 66
51 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 11,850.00 11,850.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อ้ำนำจเจริญซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด อ้ำนำจเจริญซัพพลำย เสนอรำคำดีท่ีสุด 019/2566  ลว. 13 มี.ค. 66

เซอร์วิส เซอร์วิส
52 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 9,240.00 9,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 020/2566  ลว. 20 มี.ค. 66
53 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ ร้ำนไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์ กำร์เม้นท์ เสนอรำคำดีท่ีสุด 67/2566  ลว. 20 มี.ค. 66
54 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 720.00 720.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวิทยำ หจก.เจริญวิทยำ เสนอรำคำดีท่ีสุด 68/2566  ลว. 21 มี.ค. 66
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