
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่......5.......... เดือน....กุมภาพันธ์........  พ.ศ........2561......... 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน หมู่ที่
1 

342,000 
บาท 

342,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ชูชัยพรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ ลิมสุธากุล 

เสนอราคา 342,000 บาท 

หจก.ชูชัยพรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ ลิมสุธากุล 

เสนอราคา 342,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

3/2560 
22/08/2560 

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง 

3,800  
บาท 

3,800  
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

5/2561 
2/10/2560 

3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 
จัดซื้อเครื่องสังฆทาน 9 ชุด ดอกไม้ธูป
เทียน ชุดเจิมฯ 1 ชุด 

2,750 
บาท 

2,750 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 2,750 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 2,750 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

5/2561 
3/1/2561 

4 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

19/2561 
30/11/2560 

 

5 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 

20/2561 
30/11/2560 

6 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 

21/2561 
30/11/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

7 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถบรรทุกน้ า 
 

2,600 
บาท 

2,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 2,600  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 2,600  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

24/2561 
30/11/2560 

8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

165 
บาท 

165 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 165  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 165  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

25/2561 
30/11/2560 

9 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

4,260 
บาท 

4,260 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,260 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,260 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

26/2561 
30/11/2560 

10 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

290 
บาท 

290 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  290  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  290  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

27/2561 
30/11/2560 

11 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 

28/2561 
30/11/2560 

 

 
 
 

 
 



-3- 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

29/2561 
30/11/2560 

13 วัสดุส านักงาน 
ค่าจ้างเหมาจดัท าตรายาง จ านวน 6 อัน 

1,700 
บาท 

1,700 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,700 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,700 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

31/2561 
25/12/2560 

14 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 10 ป้าย  โครงการป้องกนัและ
ลดอุบัตเิหตุ เทศกาลปีใหม่ประจ าปี
2561 

7,650 
บาท 

7,650 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 7,650 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 7,650 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

32/2561 
25/12/2560 

15 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

1,435 
บาท 

1,435 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,435  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,435  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

32/2561 
25/12/2560 

16 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

25,262 
บาท 

25,262 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 25,262  บาท 
 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 25,262  บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

33/2561 
25/12/2560 

17 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจ้างเหมาติดฟิลม์รถบรรทุกน้ า 

3,400 
บาท 

3,400 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายทรงวุฒิ  พิมุข 
เสนอราคา 3,400 บาท 

นายทรงวุฒิ  พิมุข 
เสนอราคา 3,400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

33/2561 
26/12/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

8,650 
บาท 

8,650 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา  8,650 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา  8,650 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

40/2561 
11/1/2561 

19 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6และบ้านหนอง
จระเข้หิน  หมู่ที่ 7 

1,560 
บาท 

1,560 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,560บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,560บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

40/2561 
3/1/2561 

20 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี  โครงการ
ท าบุญตักบาตรอาคารเรยีนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน 

2,000 
บาท 

2,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 2,000  บาท 

นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 2,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

41/2561 
3/1/2561 

 

21 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารเพลพระ 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮล์  โครงการ
ท าบุญตักบาตรอาคารเรยีนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน 

8,250 
บาท 

8,250 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางบุญทัน  มณีอินทร ์
เสนอราคา 8,250  บาท 

นางบุญทัน  มณีอินทร ์
เสนอราคา 8,250  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

42/2561 
3/1/2561 

 

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์

750  
บาท 

750  
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 750  บาท 

 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 750  บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

43/2561 
11/1/2560 

 

 
 
 



-5- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์

750 
บาท 

750 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 750 บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 750 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

44/2561 
11/1/2561 

24 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 17 ป้าย  และค่าจดัท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 650 แผน่ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

5,782 
บาท 

5,782 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 5,782 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 5,782 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

45/2561 
11/1/2561 

25 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก โครงการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเดก็สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายบุญถม  ฉิมหาชาต ิ
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายบุญถม  ฉิมหาชาต ิ
เสนอราคา 4,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

46/2561 
11/1/2561 

26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กธ 
9336 นครราชสีมา 

13,998. 
28 
บาท 

13,998. 
28 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าไทยเย็น  จ ากัด 
โดยนายทองสืบ  รักษ์วริิยะ 

เสนอราคา 13,998.28 บาท 

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น  จ ากัด 
โดยนายทองสืบ  รักษ์วริิยะ 

เสนอราคา 13,998.28 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

47/2561 
11/1/2561 

27 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพนัธพ์ร้อม
โครงไม้พร้อมตดิตั้ง จ านวน 24 ปา้ย 
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การทิ้ง การคดัแยกขยะ
และการก าจัดขยะอย่างถูกวิธ ี

19,200 
บาท 

19,200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 19,200 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 19,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

48/2561 
15/1/2561 

 
 
 
 
 



 
 
 

-6- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

28 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยักิจกรรมปอ้งกัน
เด็กจมน้ าในเด็กปฐมวัย ประจ าปี 
2561 

900 
บาท 

900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

49/2561 
15/1/2561 

 

29 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ าใน
เด็กปฐมวัย ประจ าปี 2561 

14,000 
บาท 

14,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 14,000 บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 14,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

50/2561 
15/1/2561 

 

 
 
 

 
(ลงช่ือ)..................................................ผูร้ายงาน 

    ( นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



 


