
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2559 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่.....8........เดือน....กุมภาพันธ์........  พ.ศ........2559......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน ้าประปา 
พร้อมทั งดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน 
ประจ้าเดือน ธันวาคม  2558 
 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

21/2559 
29/11/2558 

2 ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื นคา่
จัดซื อน ้ามันดีเซล เพื อเติมรถยนต์ 
รถบรรทุกน ้า 

8,650 
บาท 

8,650 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 8,650  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 8,650  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

22/2559 
19/11/2558 

3 ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 
ค่าจัดซื อน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 91  

210 
บาท 

210 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 210  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 210  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

23/2559 
19/11/2558 

4 ค่าวัสดุสา้นักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดื มส้านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

25/2559 
30/12/2558 

5 ค่าวัสดุสา้นักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดื มศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

26/2559 
31/12/2558 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
6 จัดซื อน ้าดื ม 

โครงการส่งทา้ยปีเก่า  ต้อนรบัปี
ใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม  ประจา้ปี
พุทธศักราช  2559 

750 
บาท 

750 
บาท 

ตกลงราคา นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา 750  บาท 

นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา 750  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

32/2559 
29/12/2558 

7 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบล
หินโคนประจ้าเดือน ธนัวาคม   
2558 

6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื อง  สารสา้คัญ 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเชื อง  สารสา้คัญ 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

37/2558 
30/11/2558 

8 ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์อินเตอรเ์น็ต
ชุมชน ต้าบลหินโคนโคน ประจ้าเดือน 
ธันวาคม  2558 

7,000 
บาท 

7,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวปวีณา  ปลื มไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

นางสาวปวีณา  ปลื มไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

38/2559 
30/11/2558 

9 ค่าวัสดุสา้นักงาน 
ค่าจัดซื อหนังสือพิมพ ์

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกลุ 
เสนอราคา  300  บาท 

นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกลุ 
เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

38/2559 
30/12/2558 

 
 
 
 

10 ค่าจัดซื อชุดของรางวัลเครื องเขียน 
และชุดของรางวัลขนม  โครงการจัด
งานวันเด็กและสนับสนุนกจิกรรมวัน
เด็ก  ประจ้าปี  2559 

25,200 
บาท 

25,200 
บาท 

ตกลงราคา นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา  25,200  บาท 

นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา  25,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

39/2559 
05/01/2559 

11 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและท้าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหินโคน ประจ้าเดือน 
ธันวาคม  2558 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

40/2559 
30/11/2558 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
12 จัดซื อน ้าดื ม 

โครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์  
ณ  วัดบ้านหินโคน  หมู่ที  1 ในวันที  
9-18 มกราคม 2559 

1,500 
บาท 

1,500 
บาท 

ตกลงราคา นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา  1,500  บาท 

นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา  1,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

40/2559 
05/01/2559 

13 ค่าจัดซื อชุดกีฬา 
โครงการกีฬาท้องถิ นสัมพันธ์ 
อ้าเภอจักราช ประจ้าปี 2559า 

40,950 
บาท 

40,950 
บาท 

ตกลงราคา ร้านอะเล็ก สปอรต์ 
โดยนางปณิตา  เกิดไชย 

เสนอราคา  40,950  บาท 

ร้านอะเล็ก สปอรต์ 
โดยนางปณิตา  เกิดไชย 

เสนอราคา  40,950  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

41/2559 
05/01/2559 

14 ค่าจัดซื ออุปกรณ์กีฬา 
โครงการกีฬาท้องถิ นสัมพันธ์ 
อ้าเภอจักราช ประจ้าปี 2559 

30,370 
บาท 

30,370 
บาท 

ตกลงราคา ร้านอะเล็ก สปอรต์ 
โดยนางปณิตา  เกิดไชย 

เสนอราคา  30,370  บาท 

ร้านอะเล็ก สปอรต์ 
โดยนางปณิตา  เกิดไชย 

เสนอราคา  30,370  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

42/2559 
05/01/2559 

15 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที ดแูล
และท้าความสะอาดพร้อมจดัสถานที 
ท้างานทั งอ้านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต้าบล
หินโคน 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

42/2559 
30/11/2558 

16 ค่าน ้าดื ม และน ้าแข็ง 
โครงการกีฬาท้องถิ นสัมพันธ์ อ้าเภอ
จักราช ประจ้าปี 2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางจริฐา  ศิริพรอดลุศิลป ์
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางจริฐา  ศิริพรอดลุศิลป ์
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

43/2559 
05/01/2559 

 

17 จัดซื อเครื องดื ม ผ้าเย็น น ้ามันมวย 
โครงการกีฬาท้องถิ นสัมพันธ์ อ้าเภอ
จักราช ประจ้าปี 2559 

6,915 
บาท 

6,915 
บาท 

ตกลงราคา ร้านอะเล็ก สปอรต์ 
โดยนางปณิตา  เกิดไชยะ 
เสนอราคา  6,915  บาท 

ร้านอะเล็ก สปอรต์ 
โดยนางปณิตา  เกิดไชยะ 
เสนอราคา  6,915  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

44/2559 
05/01/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

18 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้ารุงรักษาแอร์
รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบยีน 
กธ 9336  นครราชสีมา 

1,500 
บาท 

1,500 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา  1,500  บาท 

นางสาวปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา  1,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

54/2559 
22/12/2558 

19 จ้างเหมาจดัท้าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
เทศกาลปีใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ 
2559 ณ สี แยกต้าบลหินโคน  
ระหว่างวันที  29 ธันวาคม2558 ถึง
วันที  4 มกราคม 2559 

4,142 
บาท 

4,142 
บาท 

ตกลงราคา ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 4,142  บาท 

ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 4,142  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

55/2559 
28/2559 

20 จ้างเหมาจดัท้าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการส่งทา้ยปีเก่า  ต้อนรบัปี
ใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม  ประจา้ปี
พุทธศักราช  2559 

1,860 
บาท 

1,860 
บาท 

ตกลงราคา ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,860  บาท 

ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,860  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

56/2559 
29/12/2558 

21 จา้งเหมาจดัท้าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการจดังานวันเด็กและสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก  ประจา้ปี  2559 

1,575 
บาท 

1,575 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,575  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,575  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

64/2559 
05/01/2559 

22 จ้างเหมาเครื องขยายเสียงพร้อมจดั
สถานที    โครงการจดังานวันเด็กและ
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก  ประจ้าปี  
2559 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ตกลงราคา นายประจวบ  ทับไทย 
เสนอราคา  5,000  บาท 

นายประจวบ  ทับไทย 
เสนอราคา  5,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

65/2559 
5/01/2559 

23 จ้างเหมาจดัท้าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์  
ณ  วัดบ้านหินโคน  หมู่ที  1 ในวันที  
9-18 มกราคม 2559 

1,860 
บาท 

1,860 
บาท 

ตกลงราคา ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,860  บาท 

ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,860  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

66/2559 
05/01/2559 

 
 



-5- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

24 จ้างเหมาจดัท้าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการหน่วยบริการ อบต.เคลื อนที 
พบปะประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหินโคน ณ ศาลาประชาคม บ้าน
โนนเสมา  หมู่ที 2 ในวันที  13 
มกราคม 2559 

900 
บาท 

900 
บาท 

ตกลงราคา ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900  บาท 

ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

67/2559 
08/01/2559 

25 จ้างเหมาจดัท้าอาหารว่างและ
เครื องดื ม   โครงการหน่วยบริการ 
อบต.เคลื อนที พบปะประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหินโคน ณ 
ศาลาประชาคม บ้านโนนเสมา  หมู่ที 
2 ในวันที  13 มกราคม 2559 

2,500 
บาท 

2,500 
บาท 

ตกลงราคา นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา  2,500  บาท 

นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา  2,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

68/2559 
8/01/2559 

26 จ้างเหมาจดัสถานที พร้อมเต็นท์และ
เครื องขยายเสียง  โครงการหน่วย
บริการ อบต.เคลื อนที พบปะประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหินโคน ณ 
ศาลาประชาคม บ้านโนนเสมา  หมู่ที 
2 ในวันที  13 มกราคม 2559 

3,500 
บาท 

3,500 
บาท 

ตกลงราคา นายประจวบ  ทับไทย 
เสนอราคา  3,500  บาท 

นายประจวบ  ทับไทย 
เสนอราคา  3,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

69/2559 
08/01/2559 

 

27 จ้างเหมาจดัท้าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื อพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
พนักงานจ้าง อบต.หินโคน ประจ้าปี
งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที  
18-21 มกราคม 2559 

1,350 
บาท 

1,350 
บาท 

ตกลงราคา ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  1,350  บาท 

ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  1,350  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

70/2559 
08/01/2559 

 
 
 



-6- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

28 จ้างเหมาจดัหารถโดยสารปรับอากาศ
ไม่ประจ้าทาง   โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.หินโคน 
ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง
วันที  18-21 มกราคม 2559 

48,000 
บาท 

48,000 
บาท 

ตกลงราคา นายราชศักดิ์  พูนพัฒนาพันธุ ์
เสนอราคา 48,000  บาท 

นายราชศักดิ์  พูนพัฒนาพันธุ์ 
เสนอราคา 48,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

71/2559 
08/01/2559 

29 จัดซื อของที ระลึก จ้านวน 3 ชิ น 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื อพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
พนักงานจ้าง อบต.หินโคน ประจ้าปี
งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที  
18-21 มกราคม 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

ตกลงราคา ร้านอะเล็ก สปอรต์ 
โดยนางปณิตา  เกิดไชยะ 
เสนอราคา  4,500  บาท 

ร้านอะเล็ก สปอรต์ 
โดยนางปณิตา  เกิดไชยะ 
เสนอราคา  4,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

72/2559 
08/01/2559 

 
 
 
 

 
 
 

(ลงชื อ)....................... ...........................ผูร้ายงาน 
(นางสาวศิริอร  ฉัตรเลศิ) 

เจ้าหน้าที พัสดุ



 


