แบบรายงานแผนปฏิบตั ิการจัดซือ้ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กรมสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
ที่
รายการ

1 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับก่อน
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าขนุน
2 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับก่อน
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
3 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับก่อน
ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุ
4 โต๊
กูละ) -เก้าอี้นกั เรียน ระดับก่อน
ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าไม้อทุ ศิ 6 (ค่ายลูกเสือแก่ง
5 โต๊
ซอง)
ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับก่อน
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
6 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับก่อน
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินประกาย
7 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับก่อน
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง

ลักษระงาน ()

วิธีการ ()

ออกแบบหรือ
กาหนด
คุณลักษณะ

แผนปฏิบตั กิ าร

แผนการจ่ายเงิน

งาน
วิธี
คาดว่า คาดว่า
เงินนอก หมายเหตุ
ประกาศ
ต่อเนื่องที่ งานที่เสร็จ
ประกาศ
วิธี
จะลง จะมี งบประมาณที่ งบประมาณ
จานวน
วิธี
สอบ
ผูกพัน
ภายในปี จัดซื้อ จัดจ้าง เชิญ
เฉพาะ มี () ไม่มี ()
นามใน การส่ง ได้รับอนุมตั ิ
หรือเงิน
(หน่วยนับ)
คัดเลือก
ราคา
งบประมาณ ประมาณ
ชวน
เจาะจง
สัญญา มอบ
(ล้านบาท) สมทบ (ล้าน
(เดือน/ปี)
ปีตอ่ ไป
ทั่วไป
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
บาท)
12 ชุด
ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 17,760.00





35 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

51,800.00

34 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

50,320.00

30 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

44,400.00

40 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

59,200.00

54 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

79,920.00

27 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

39,960.00

8 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับก่อน
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
9 อุปกรณ์หอ้ งสมุดโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา(ShopplngList)
10 ครุภณ
ั ฑ์งานอาหารและโภชนาการ
(ShopplngList)
11 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
12 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน
13 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
14 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
15 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์
16 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
17 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
18 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโพรง
19 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

25 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

5 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 135,000.00

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 120,000.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

37,000.00

20 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ายาง
21 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเข็ก
22 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
23 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังดินสอ
24 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโพรง
25 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส
26 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี
27 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนป่าไม้อทุ ศิ 6 (ค่ายลูกเสือแก่ง
28 ซอง)
โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินประกาย
29 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
30 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพันชาลี
31 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
32 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญผล
33 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยพลู

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,800.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

59,799.00

60 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

94,800.00

30 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

47,400.00

26 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

41,080.00

30 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

47,400.00

35 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

55,300.00

50 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

79,000.00

30 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

47,400.00

30 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

47,400.00

60 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

94,800.00

40 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

67,200.00

34 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี
35 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าไม้อทุ ศิ 6 (ค่ายลูกเสือแก่ง
ซอง)
36 โต๊
ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินประกาย
37 โต๊ะ-เก้าอี้นกั เรียน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
38 อุปกรณ์หอ้ งสมุดโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา(ShopplngList)
โรงเรียนบ้านน้าปาด
39 อุปกรณ์หอ้ งสมุดโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา(ShopplngList)
โรงเรียนบ้านพุกระโดน
40 อุปกรณ์หอ้ งสมุดโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา(ShopplngList)
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
41 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับดนตรีไทย
(ShopplngList)
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
42 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับดนตรีไทย
(ShopplngList)
โรงเรียนศึกษาลัย
43 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับดนตรีไทย
(ShopplngList)
โรงเรียนบ้านผาท่าพล
44 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับดนตรีไทย
(ShopplngList)
โรงเรียนบ้านเข็ก
45 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับดนตรีไทย
(ShopplngList)
โรงเรียนบ้านซาตะเคียน

20 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

33,600.00

20 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

33,600.00

15 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

25,200.00

50 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

84,000.00

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 135,000.00

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 135,000.00

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 135,000.00

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 100,000.00

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 100,000.00

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 100,000.00

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 100,000.00

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 100,000.00

46 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับดนตรีสากล
(ShopplngList)
โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม
47 ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งสมุด (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
48 ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งสมุด (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
49 ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งสมุด (ShopplngList)
โรงเรียนวัดพันชาลี
50 ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งสมุด (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง
51 อุปกรณ์วิชาการเกษตร (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62 200,000.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

60,000.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

60,000.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

60,000.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

60,000.00

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

43,000.00

52 อุปกรณ์วิชาการเกษตร (ShopplngList)
โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

43,000.00

53 อุปกรณ์วิชาการเกษตร (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านท่ายาง

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

43,000.00

54 อุปกรณ์วิชาการเกษตร (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

43,000.00

55 อุปกรณ์วิชาการเกษตร (ShopplngList)
โรงเรียนวัดวังพิกลุ

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

43,000.00

56 อุปกรณ์วิชาการเกษตร (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านสะเดา

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

43,000.00

57 อุปกรณ์วิชาการเกษตร (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านเขาดิน

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

43,000.00

58 อุปกรณ์วิชาการเกษตร (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

43,000.00

59 อุปกรณ์วิชาการเกษตร (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

43,000.00

60 ครุภณ
ั ฑ์ศนู ย์การเรียนประชาคมอาเซียน
(ShopplngList)
โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อทุ ศิ
61 อุปกรณ์หอ้ งปฎิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
(ประถมศึกษา) (ShopplngList)
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
62 อุปกรณ์หอ้ งปฎิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
(ประถมศึกษา) (ShopplngList)
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส
63 อุปกรณ์หอ้ งปฎิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
(ประถมศึกษา) (ShopplngList)
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
64 อุปกรณ์หอ้ งปฎิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
(มัธยมศึกษา) (ShopplngList)
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
65 อุปกรณ์หอ้ งปฎิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
(ShopplngList)
านวังตาดราษฎร์อทุ ศิ
66 โรงเรี
ครุภณ
ั ยฑ์นบ้งานอาหารและโภชนาการ
(ShopplngList)
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
67 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับงานไฟฟ้า
(ShopplngList)
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
68 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
69 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังดินสอ

1 ชุด









ม.ค.-62 ก.พ.-62 เม.ย.-62

130,000

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

126,000

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

126,000

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

126,000

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

75,000

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

120,000

1 ชุด









ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62

120,000

1 ชุด









ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62

100,000

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

65,500

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

65,500

70 อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
71 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความ
ละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านพิกเซล
โรงเรียนบ้านวังโพรง
72 เครื่องมัลติมเิ ดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาด
3,500 ANSI Lumens โรงเรียนบ้าน
สะเดา
73 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
โรงเรียนบ้านเจริญผล
74 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
โรงเรียนบ้านสะเดา
75 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
โรงเรียนบ้านซาตะเคียน
76 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส
77 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
โรงเรียนบ้านหินประกาย
78 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
โรงเรียนบ้านหนองดู่
79 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น
โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา
80 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
81 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดารงค์อทุ ศิ )
82 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
โรงเรียนบ้านคลองเมือง
83 เครื่องทาน้าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2
ก๊อก โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา
84 ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000
ลิตร โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดารงค์อทุ ศิ )
85 ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500
ลิตร โรงเรียนบ้านซาตะเคียน

1 ชุด









เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

65,500

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

19,300

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

30,300

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

12,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

12,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

12,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

12,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

12,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

11,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

13,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

9,500

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

9,500

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

9,500

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

15,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

9,200

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

9,800

86 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว) สพป.พล.2
87 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอ์/ชนิด LED ขาวดา
ชนิดNetwork แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
88 เครื่อสพป.พล.2
งสารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA สพป.
พล.2
89 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
สพป.พล.2
90 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 สพป.พล.2
91 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 สพป.พล.2
92 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 1 สพป.พล.2
93 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access
Point) แบบที่ 2 สพป.พล.2
94 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920×1080 พิก
95 ครุภณ
ั ฑ์สาหรับห้องเรียน DLTV

15 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

240,000

10 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

79,000

2 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

11,600

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

3,100

5 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

31,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

21,000

4 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

22,800

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

23,000

1 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

17,799

44 ชุด









มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

888,000

ลายมือชื่อ....................................................ผู้จัดทา
(นายภานุกร ปานนิ่ม)
ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดดี ปฏิบตั หิ น้าที่เจ้าหน้าที่พสั ดุ

ลายมือชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ
(นายสมนึก อ่อนอ้อม)
ตาแหน่ง...ปฏิบตั หิ น้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

