
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู ถ.อินทรคีรี  ซ.10        181,000.00         181,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพลการค้า ร้านจตุพลการค้า ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 72/62 ลว.4 มิย.62

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู ถ.สมัครสรรพาการ  ซ.2        438,000.00         438,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพลการค้า ร้านจตุพลการค้า ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 73/62 ลว.4 มิย.62

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู ถ.สมัครสรรพาการ  ซ.1        406,000.00         406,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุพลการค้า ร้านจตุพลการค้า ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 74/62 ลว.4 มิย.62

4 ตกแต่งห้องภายในอาคารส้านักงานเทศบาล        495,900.00         470,000.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.จุฬาเอ็นจิ
เนียร่ิง พี.อาร์.

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี.
อาร์.

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 75/62 ลว.6 มิย.62

5 ก่อสร้างถนน คสล.ถ.อินทรคีรี ซ.1          91,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง
คอนสตรัคชั่น  

90,000

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น       90,000

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 76/62 ลว.6 มิย.63

6 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ข้างตากบุ๊คเซ็นเตอร์        167,300.00         162,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง
คอนสตรัคชั่น  

1620,000

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น  1620,000

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 77/62 ลว.6 มิย.64

7 ถนน คสล.บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมั่นคง2        197,500.00         211,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง
คอนสตรัคชั่น  

1975,000

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น  1975,000

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 78/62 ลว.6 มิย.62

8 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนอินทรคีรี(ซ.ข้างร้านส้มต้า7-11บ้าน
เหนือ)

         83,000.00          80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง
คอนสตรัคชั่น  

80,000

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น       80,000

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 79/62 ลว.6 มิย.63

9 ปรับปรุงระบบเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด      2,000,000.00      1,942,000.00 e-bidding หจก.จัดสมิน เอ็น
เทอร์ไพรส์ 2000   

  1,924,470.50

หจก.จัดสมิน เอ็นเทอร์
ไพรส์ 2000     

1,920,000

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 80/62 ลว.20 มิย.64

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน      มิถุนายน

(ชื่อหน่วยงาน)     เทศบาลนครแม่สอด

วันที่   1-30   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา



10 ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู ถนนซอยหลังโลตัส        781,400.00         781,400.00 e-bidding 1.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์. เสนอ 
778,000   2. หจก.
เค.บี.เอ็น 168เอ็นจิ
เนียร่ิง  เสนอ 
699,000

หจก.เค.บี.เอ็น 168เอ็นจิ
เนียร่ิง         699,000

เสนอราคาต้่าสุด สัญญาที่ 81/62 ลว.21 มิย.65

11 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ (เมรุเดิมสุสาน
หลวง)

     3,090,000.00      3,072,721.76 e-bidding 1.ไทยเอ็นไวรอน
เม้นท์ ซีสเท็มส์ 
เสนอ 3,040,000   
               2.
บจก.พอลลูชั่นแคร์ 
เสนอ 3,070,000   
                       
   3. บจก.ทีมแทค 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
เสนอ 3,020,000

บจก.ทีมแทค แอนด์ เอ็น
จิเนียร่ิง        3,020,000

เสนอราคาต้่าสุด สัญญาที่ 82/62 ลว.25 มิย.65

12 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์ (1กค.-30 กย.62)          16,200.00          16,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเค เค.เอ
ลิเวเตอร์

บจก.เอ็นเค เค.เอลิเวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 83/62 ลว.25 มิย.65

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู ถ.สองแควใต้  ซ.2/3        618,000.00         618,000.00 e-bidding 1.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์. เสนอ 
606,430   2. 
หจก.ซิติพัทธ์
ก่อสร้าง  เสนอ 
520,000

 หจก.ซิติพัทธ์ก่อสร้าง  
520,000

เสนอราคาต้่าสุด สัญญาที่ 84/62 ลว.25 มิย.66

14 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.5ศูนย์        538,900.00         538,900.00 e-bidding ร้านพรหมภัณฑ์
บุ๊คส์ เสนอ 522,718

ร้านพรหมภัณฑ์บุ๊คส์  
522,718

เสนอราคาต้่าสุด สัญญาที่ 7/62 ลว.17 มิย.66

15 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ้านวน 2 รายการ            6,300.00            6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทันตศิลป์ ร้านทันตศิลป์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1507 ลว.6 มิ.ย 62

16 ซ้ือสต๊ิกเกอร์เทอร์มอล จ้านวน 100,000 ดวง          30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เมดิกา แพ็คกิ้ง บจก.เมดิกา แพ็คกิ้ง ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/-      ลว.6 มิ.ย 62

17 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 3 รายการ          50,611.00          50,611.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ซิลลิค ฟาร์มา บจก. ซิลลิค ฟาร์มา ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1495     ลว.4 มิ.ย 62

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 3 รายการ            8,700.00            8,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ที.โอ.เคมี
คอลส์

บจก. ที.โอ.เคมีคอลส์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1494     ลว.4 มิ.ย 62

19 เช่าเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพโปรเจคเตอร์ ระหว่างวันที่ 
5-7 มิถุนายน 2562

         18,000.00          18,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เจ.เทค พี.เจ.เทค ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 156/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62



20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา fenofibrate 300 mg.  จ้านวน200 กล่อง          79,180.00          79,180.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ้ากัด บ.เมดไลน์ จ้ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 159/2562 ลว. 9 มิ.ย. 62

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองวิชาการ) จ้านวน 8 รายการ          13,040.00          13,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 161/2562 ลว. 12 มิ.ย. 62

22 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นข 198 ตาก            2,746.69            2,746.69 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันแม่
สอด

บ.สยามนิสสันแม่สอด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 73/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62

23 จ้างถ่ายเอกสาร(กองสวัสดิการสังคม) ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2562            3,691.00            3,691.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 75/2562 ลว. 11 มิ.ย. 62

24 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 1805 ตาก            7,745.20            7,745.20 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตาก
จ้ากัด

บ.โตโยต้าเมืองตากจ้ากัด ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1528    ลว. 11  มิ.ย 
62

25 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80-6335 ตาก          59,700.00          59,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม 
จ้ากัด

บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม จ้ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 95/62  ลว. 12 มิ.ย. 62

26 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-4137 ตาก          74,170.00          74,170.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม 
จ้ากัด

บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม จ้ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 96/62  ลว. 12 มิ.ย. 62

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา Ivermectin 6 mg.  จ้านวน 15 กล่อง          14,400.00          14,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค 
ฟาร์มาซูติคอล 
จ้ากัด

บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ้ากัด

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 160/62  ลว. 7 มิ.ย. 62

28 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ้านวน 2 รายการ            6,300.00            6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทันตศิลป์ ร้านทันตศิลป์ ผู้มีอาชีพ ตก 52102/1507   ลว. 6 มิ.ย 62

29 ซ้ือวัสดุส้านักงานกองวิชาการ จ้านวน 22 รายการ          15,298.00          15,298.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 162/62  ลว. 14 มิ.ย. 62

30 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 29 รายการ        108,576.00         108,576.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ตาก
คอมพิวเตอร์

หจก. ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 163/62  ลว. 14 มิ.ย. 62

31 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสาธิตการจัดการขยะอินทรีและขยะเปียกใน
สถานศึกษา

         19,400.00          19,400.00 เฉพาะเจาะจง เอส พี การ์เด้น เอส พี การ์เด้น ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 166/62  ลว. 14 มิ.ย. 62

32 จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการสาธิตการจัดการขยะอินทรีและขยะเปียกใน
สถานศึกษา

           5,600.00            5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดปร้ิน ร้านแม่สอดปร้ิน ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1583   ลว. 14 มิ.ย 62

33 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือ โครงการสาธิตการจัดการ
ขยะอินทรีย์และขยะเปียกในสถานศึกษา

           5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้าพรวนถ่าย
เอกสาร

ร้านล้าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 76/62 ลว.11มิย.62

34 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 6 รายการ          19,926.00          19,926.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตาก
คอมพิวเตอร์

หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 164/62  ลว. 17 มิ.ย. 62

35 จัดซ้ือตรายาง (ส้านักปลัดฯ) จ้านวน 3 รายการ            1,050.00            1,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 104/62 ลว.18 มิย.62

36 จ้างจัดท้าป้ายสต๊ิกเกอร์ ติดโฟมบอร์ด ตราเทศบาลนครแม่สอด ขนาด
 82x82 ซม. จ้านวน 4 อัน

           1,880.00            1,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 79/62 ลว.18 มิย.62



37 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้การจัดสวัสดิการ ผู้
พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอด

             750.00              750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 77/62 ลว.13 มิย.62

38 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 2 รายการ            7,490.00            7,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มาย
บาซิน

บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1683   ลว. 14 มิ.ย 62

39 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองช่างสุขาภิบาล) ประจ้าเดือนพฤษภาคม            2,880.00            2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้าพรวนถ่าย
เอกสาร

ร้านล้าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 78/62 ลว.14 มิย.62

40 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการสวัสดิการผู้พิการ ในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

           5,400.00            5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1595  ลว. 14 มิ.ย 62

41 จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จ้านวน 1 
ป้าย

             600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินช็อป ร้านปร้ินช็อป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 80/62 ลว.20 มิย.62

42 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 17 รายการ        120,705.00         120,705.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาเอ็นจิ
เนียร่ิง พี.อาร์.

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี.
อาร์.

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 166/62 ลว.11 มิย.62

43 ซ้ือฉากกั้นห้อง ขนาดไม่น้อยหว่า กว้า 6.50 และ สูง2.300 ซม.พร้อม
ติดต้ัง จ้านวน 1ชุด

         19,500.00          19,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านราชาผ้าม่าน ร้านราชาผ้าม่าน ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 171/62 ลว.26 มิย.62

44 จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน
ไทย-เมียนมา (แบตเตอร่ีส้ารองไฟฟ้า) จ้านวน 5 ชุด

           8,025.00            8,025.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น.เค.เค. เอลิเว
เตอร์

บ.เอ็น.เค.เค. เอลิเวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1753  ลว. 26 มิ.ย 62

45 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์ (1กค.-30 กย.62) รวม 3 เดือน 
จ้านวน 3 แห่ง

         16,200.00          16,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น.เค.เค. เอลิเว
เตอร์

บ.เอ็น.เค.เค. เอลิเวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 83/62

46 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 5 รายการ        198,600.00         198,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตาก
คอมพิวเตอร์

หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 165/2562 ลว. 14 มิ.ย. 62

47 ซ้ือชุดผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข (อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร) จ้านวน 100 ชุด

         12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เป้สกรีน แม่
สอด

หจก.เป้สกรีน แม่สอด ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 169/2562 ลว. 25 มิ.ย. 62

48 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการฝึกอาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอดระยะยาว จ้านวน 1 ป้าย

             750.00              750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 81/62 ลว.21 มิย.62

49 ซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน 84 รายการ        112,205.00         112,205.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 170/2562 ลว. 26 มิ.ย. 62

50 ซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด
ระยะยาว จ้านวน 7 รายการ

         18,150.00          18,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 167/62 ลว.24 มิย.62

51 ซ้ือติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม จ้านวน 1 ชุด          58,850.00          58,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโต้แซทคอม 
จ้ากัด

บ.ออโต้แซทคอม จ้ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 172/62 ลว.27 มิย. 62

52 จ้างซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 17 เคร่ือง จ้านวน 8 
รายการ

         37,550.00          37,550.00 เฉพาะเจาะจง แม่สอดเอ็นเนอร์เทค แม่สอดเอ็นเนอร์เทค ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 98/62 ลว.27 มิย.62



53 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6336 ตาก            4,320.00            4,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม 
จ้ากัด

บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม จ้ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 82/62 ลว.26 มิย.62

54 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2562            3,330.00            3,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้าพรวนถ่าย
เอกสาร

ร้านล้าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 86/62 ลว.27 มิย.62

55 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการฯ) จ้านวน 1 รายการ            1,745.00            1,745.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตาก
คอมพิวเตอร์

หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 107/62 ลว.27 มิย.62

56 จ้างจัดท้าป้ายสต๊ิกเกอร์ ติดโฟมบอร์ด ตัวหนังสือไม่น้อยกว่า กวาง 6 
นิ้ว สูง 7 นิ้ว จ้านวน 1 ป้าย

           3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินช็อป ร้านปร้ินช็อป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 85/62 ลว.27 มิย.62

57 ซ้ือยางรถยนต์ขนาด 265/70 R16 จ้านวน 4 เส้น          20,760.00          20,760.00 เฉพาะเจาะจง บ. บี แพลททินั่ม 
จ้ากัด

บ. บี แพลททินั่ม จ้ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 173/2562 ลว. 28 มิ.ย. 62

58 ซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ภายในอาคารส้านักงานเทศบาลใหม่
ทุกห้อง (ส้านักปลัด) จ้านวน 12 รายการ

         77,910.00          77,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านราชาผ้าม่าน ร้านราชาผ้าม่าน ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 168/2562 ลว. 25 มิ.ย. 62

59 จ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน พฤษภาคม กองคลัง จ้านวน 19,970 
แผ่น

           9,985.00            9,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้าพรวนถ่าย
เอกสาร

ร้านล้าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ตก 52102/1723 ลว. 22 มิ.ย. 62

60 จ้างท้าป้ายไวนิล ขนาด 2x3 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังจ้านวน 5 ป้าย            6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดปร้ิน ร้านแม่สอดปร้ิน ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1724  ลว. 22 มิ.ย. 62

61 จ้างตกแต่งสถานที่โครงการ (กองวิชาการ)  จ้านวน 1 งาน            9,500.00            9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัตเตอร์ฟลาย ร้านบัตเตอร์ฟลาย ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1725  ลว. 22 มิ.ย. 62

62 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ดครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมการบ้าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จ้านวน 3 รายการ

           2,392.00            2,392.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 105/2562 ลว. 20 มิ.ย. 62


