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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
1 รายจ่ายค้างจ้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากหลัง
สถานีรถไฟบ้านหินโคนถึงบ้านนางด า 
เนื่องทองหลาง)  หมู่ที่ 1 

148,000 
บาท 

148,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสร้าง 

เสนอราคา 148,000 บาท 

หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสร้าง 

เสนอราคา 148,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

1/2563 
8/10/2562 

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เฉพาะเจาจง บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

6/2563 
1/10/2562 

3 ค่าวัสด ุ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

11,330.76 
บาท 

11,330.76 
บาท 

กรณีพิเศษ บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
เสนอราคา 11,330.76 บาท 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
เสนอราคา 11,330.76 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

8/2563 
25/10/2562 

4 ค่าวัสด ุ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
ในต าบลหินโคน 

62,595.54 
บาท 

62,595.54 
บาท 

กรณีพิเศษ บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
เสนอราคา 62,595.54บาท 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
เสนอราคา 62,595.54บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

9/2563 
25/10/2562 

5 รายจ่ายค้างจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากศาลาประชาคมไปศาลตาปู)  
หมู่ที่ 5 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสร้าง 

โดยนางมัทนา  พรหมมีชัย 
เสนอราคา 100,000 บาท 

หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสร้าง 

โดยนางมัทนา  พรหมมีชัย 
เสนอราคา 100,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

11/2562 
25/09/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
6 รายจ่ายค้างจ่าย 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากศาลตาปู่ หมู่ที่3 ถึง คสล.เดิม
บ้านโนนมะนาว หมู่ที่4) 
 

206,500 
บาท 

206,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
โดยนายพลกฤต  ภิญโญ 

เสนอราคา 206,500 บาท 

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
โดยนายพลกฤต  ภิญโญ 

เสนอราคา 206,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

12/2562 
27/09/2562 

7 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา พร้อม
ทั้งดูแลและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 1 
บ้านหินโคน  

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

12/2563 
31/10/2562 

8 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื่อง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื่อง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

13/2563 
31/10/2562 

9 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

13/2563 
31/10/2562 

10 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

14/2563 
31/10/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

11 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

16/2563 
31/10/2562 

12 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
 

4,250 
บาท 

4,250 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 4,250 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 4,250 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

18/2563 
29/11/2562 

13 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

160 
บาท 

160 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  160 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  160 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

19/2563 
29/11/2562 

14 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

290 
บาท 

290 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  290  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  290  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

35/2563 
29/11/2562 

15 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

21/2563 
29/11/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
16 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

จ้างเหม่าอมแซมเครื่องปรับอากาศ
ส านักงาน 

6,400 
บาท 

6,400 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้าน พี เค แอร์เซอร์วสิ 
โดยนายสมประสงค์เหมือนวาจา 

เสนอราคา 6,400 บาท 

ร้าน พี เค แอร์เซอร์วสิ 
โดยนายสมประสงค์เหมือนวาจา 

เสนอราคา 6,400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

22/2563 
21/11/2562 

17 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

22/2563 
29/11/2562 

18 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
และเปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 10 บ้าน
หินโคนพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านโคกพลวง 

2,620 
บาท 

2,620 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,620  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,620  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

23/2563 
27/11/2562 

19 รายจ่ายเกี่ยวเนิ่องฯ 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน   ในพิธี
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ ์

29,300 
บาท 

29,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธรรมพานิชย ์
เสนอราคา 29,300 บาท 

ร้าน ป.ธรรมพานิชย ์
เสนอราคา 29,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

26/2563 
6/12/2562 

 

20 ค่าวัสด ุ
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์

1,350 
บาท 

1,350 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 1,350บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 1,350บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

25/2563 
6/12/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

21 รายจ่ายเกี่ยวเนิ่องฯ 
ค่าจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ ์

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

เฉพาะเจาจง นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 5,000 บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

29/2563 
9/12/2562 

22 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจัดซื้อของสมนาคณุ  โครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 

7,500 
บาท 

7,500 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 7,500 บาท 

ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 7,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

29/2563 
12/12/2562 

23 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  โครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 5,000 บาท 

ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

30/2563 
12/12/2562 

24 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัหารถปรับอากาศ 2 ช้ัน  
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

57,000 
บาท 

57,000 
บาท 

เฉพาะเจาจง หจก.เอกซ์เพรสอินเตอร์ 
เซอร์วิส 

เสนอราคา 57,000 บาท 

หจก.เอกซ์เพรสอินเตอร์ 
เซอร์วิส 

เสนอราคา 57,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

30/2563 
12/12/2562 

25 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1,350 
บาท 

1,350 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,350 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,350 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

31/2563 
12/12/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์

2,200 
บาท 

2,200 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,200 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

32/2563 
12/12/2562 

27 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและ
เปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟ้าในหมู่บ้าน โนน
เสมา หมู่ที่ 2,ม.3 และหมู่ที่ 8 บ้านโนน
มัน 

3,140 
บาท 

3,140 
บาท 

เฉพาะเจาจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,140 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,140 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

33/2563 
13/12/2562 

28 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ  
โครงการเรียนรู้นอกสถานท่ีตามหน่วย
การจัดประสบการณ์ เรื่อง นานาสตัว์
โลก 

225 
บาท 

225 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  225 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  225 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

34/2563 
13/12/2562 

29 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัหายานพาหนะ รับ-ส่ง  
โครงการเรียนรู้นอกสถานท่ีตามหน่วย
การจัดประสบการณ์ เรื่อง นานาสตัว์
โลก 

11,000 
บาท 

11,000 
บาท 

เฉพาะเจาจง นายวสันต์  ระวังชาติ 
เสนอราคา 11,000 บาท 

นายวสันต์  ระวังชาติ 
เสนอราคา 11,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

35/2563 
23/12/2562 

30 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2563 

9,240 
บาท 

9,240 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  9,240 บาท 

ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  9,240 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

37/2563 
23/12/2562 

 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผูร้ายงาน 
(นายอภิชาติ  สนธิพันธ)์ 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ



 


