


สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560 
(ตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
เพื่อเพ่ิมรายได ้
(ค่าจัดท าอาหาร/อาหารว่าง)  

7,500 7,500 ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

7,500 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

7,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

138/2560 
วันท่ี 3 ก.ค.60 

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(รถยนต์ กน 5040 
นครราชสีมา) 

1,790 1,790 ตกลงจ้าง หจก.คิงส์ยนต ์
1,790 

หจก.คิงส์ยนต ์
1,790 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

139/2560 
วันท่ี 6 ก.ค.60 

3 โครงการหนองขามร่วมใจปลูก
ปุา ปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะโลก
ร้อนและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (ค่า
จัดท าปูายไวนิล) 

450 450 ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

450 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

450 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

140/2560 
วันท่ี 24 ก.ค.60 

4 ค่าวัสดุส านักงาน 
(ตรายาง) 

2,250 2,250 ตกลงจ้าง ร้านอดุลย์การพิมพ ์
2,250 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
2,250 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

141/2560 
วันท่ี 27 ก.ค.60 

5 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเล่ม 

1,925 1,92 
5 

ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

1,925 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

1,925 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

143/2560 
วันท่ี 27 ก.ค.60 

6 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ  
ค่าเลี้ยงรับรอง 
(ค่าจัดท าอาหาร/อาหารว่าง
ประชุมสภา) 

4,125 4,125 ตกลงจ้าง 
 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

144/2560 
วันท่ี 31 ก.ค.60 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560 
(ตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
สถานท่ีท าการอบต.หนองขาม 

7,500 7,500 ตกลงจ้าง นางประนอม จอกนาค 
7,500 

นางประนอม จอกนาค 
7,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

145/2560 
วันท่ี 31 ก.ค.60 

8 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ข้อมูลการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

9,000 9,000 ตกลงจ้าง นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

146/2560 
วันท่ี 31 ก.ค.60 

9 ค่าจ้างเหมาบริการเฝูาและด ู
แลท าความสะอาดอาคารศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ ์
หมู่ที่  3 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

5,000 5,000 ตกลงจ้าง 
 

นายบุญหนา ท ามะเริงศร ี
5,000 

 

นายบุญหนา ท ามะเริงศร ี
5,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

147/2560 
วันท่ี 31 ก.ค.60 

10 ค่าจ้างเหมาบริการเฝูาและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปื้ด  
หมู่ที่ 8 และจัดเตรียมสถานท่ี 

6,000 6,000 ตกลงจ้าง 
 

นายกิตติชัย อดทน 
6,000 

 
 

นายกิตติชัย อดทน 
6,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

148/2560 
วันท่ี 31 ก.ค.60 

11 ค่าจ้างเหมาบริการเฝูาและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม  
หมู่ที1่5 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

5,000 5,000 ตกลงจ้าง นายสุดตรา  พรมวงษ ์
5,000 

นายสุดตรา  พรมวงษ ์
5,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

149/2560 
วันท่ี 31 ก.ค.60 

 
 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560 
 (ตกลงซื้อ) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(ส านักปลัด) 

3,000 3,000 ตกลงซื้อ 
 

หจก.ดาวจักราช 
3,000 

หจก.ดาวจักราช 
3,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

105/2560 
วันท่ี 3 ก.ค.60 

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
(กองช่าง) 

3,000 3,000 ตกลงซื้อ 
 

หจก.ดาวจักราช 
3,000 

หจก.ดาวจักราช 
3,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

106/2560 
วันท่ี 3 ก.ค.60 

3 วัสดุส านักงาน 
(กองคลัง) 

17,496 17,496 ตกลงซื้อ 
 

1.ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
17,496 
2.ร้านทวีทรัพย ์
18,715 
3.ร้านโคราช ครุภัณฑ์ 
19,620 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
17,496 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

107/2560 
วันท่ี 6 ก.ค.60 

4 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองการศึกษาฯ) 

55,000 55,000 ตกลงซื้อ 
 

1.ร้านสุภัทราเฟอร์นิเจอร ์
55,000 
2.น้านทรัพย์อนันต์เทรดเตอร์ 
55,920 
3.หจก.ศิริรัฐเครื่องเรือน 
55,600 

ร้านสุภัทราเฟอร์นิเจอร์ 
55,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

108/2560 
วันท่ี 13 ก.ค.60 

5 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี
และวันส าคัญต่างๆ 
(กองการศึกษาฯ) 

23,000 23,000 ตกลงซื้อ 
 

ร้านธรา  ฟลาวเวอร ์
นางสาวลัดตะวัน  โพธิ์สิงห ์
23,000 

ร้านธรา  ฟลาวเวอร ์
นางสาวลัดตะวัน  โพธิ์สิงห ์

23,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

109/2560 
วันท่ี 18 ก.ค.60 

6 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
(ส านักปลัด) 

6,490 6,490 ตกลงซื้อ 
 

1.หจก.ใต้ฟูาซิตี ้
6,490 
2.หจก.สมชัยอีเล็คโทรนิคโคราช 
6,590 
3.บ.พาวเวอร์สกาย จ ากัด 
6,690 

หจก.ใต้ฟูาซิตี ้
6,490 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

110/2560 
วันท่ี 24 ก.ค.60 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560 
 (ตกลงซื้อ) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
(ส านักปลัด) 

6,490 6,490 ตกลงซื้อ 
 

1.หจก.ใต้ฟูาซิตี ้
6,490 
2.หจก.สมชัยอีเล็คโทรนิคโคราช 
6,590 
3.บ.พาวเวอร์สกาย จ ากัด 
6,690 

หจก.ใต้ฟูาซิตี ้
6,490 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

111/2560 
วันท่ี 24 ก.ค.60 

8 โครงการหนองขามร่วมใจปลูกปุา 
ปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

49,200 49,200 ตกลงซื้อ 
 

นางรัชนี  ชูมาตย ์
49,200 

นางรัชนี  ชูมาตย ์
49,200 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

112/2560 
วันท่ี 24 ก.ค.60 

9 วัสดุการเกษตร 7,500 7,500 ตกลงซื้อ 
 

นางรัชนี  ชูมาตย ์
7,500 

นางรัชนี  ชูมาตย ์
7,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

113/2560 
วันท่ี 24 ก.ค.60 

10 วัสดุส านักงาน 
(กองคลัง) 

6,830 6,830 ตกลงซื้อ 1.ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
6,830 
2.ร้านธีรพาณิชย ์
8,300 
3.ร้านทวีทรัพย ์
7,900 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
6,830 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

114/2560 
วันท่ี 27 ก.ค.60 

11 โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร(หนังสือพิมพ)์ 

5,890 5,890 ตกลงซื้อ น.ส.สุวรีย์ศิริวัชระกุล 
5,890 

น.ส.สุวรีย์ศิริวัชระกุล 
5,890 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

115/2560 
วันท่ี 31 ก.ค.60 

 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560 
(สอบราคาจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
Cape Seal บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ ๗
(จากบ้านนายสมพงษ์ด้วงต่าย  ไป
ทางบ้านนายประกอบ  กิ่งจันกลาง)    
วงเงินงบประมาณจัดจ้างครั้งนี้      
380,000.-บาท  
(-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) 
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ 
390,๐๐๐.-บาท 
(สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
เนื่องจาก  ราคากลางสูงกว่าวงเงิน
งบประมาณจึงขอใช้วงเงิน
งบประมาณเป็นวงเงินสอบราคาครั้งนี้ 
 

380,000 390,000 สอบราคา
จ้าง 

1.หจก.ซี เอส วัน เซอร์วิส 
372,240 

2.หจก.ช.เจริญทรัพย์ คอน
สตรัคชั่น2012 

371,50 
3.หจก.สุพรรณีก่อสร้าง 

290,000 
4.หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 

390,000 
5.หจก.ภิญโญจักราชบริการ 

450,000 
6.หจก.พัฒนาจักราชราชสีมา
ก่อสร้าง 

304,000 
7.หจก.ภัทรา 2560 

370,000 

หจก.สุพรรณีก่อสร้าง 
290,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

21/2560 
วันท่ี  25 ก.ค.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕60 (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
ซื้อ 

184,896.00 184,896.00 บันทึกตก
ลงซ้ือขาย 

 14 ราย 
 

7 ราย 
184,896.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า 
และเป็นกิจการที่
ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

105/2560 
วันที่ 3 ก.ค.60 
106/2560 

วันที่ 3 ก.ค.60 
107/2560 

วันที่ 6 ก.ค.60 
108/2560 

วันที่ 13 ก.ค.60 
109/2560 

วันที่ 18 ก.ค.60 
110/2560 

วันที่ 24 ก.ค.60 
111/2560 

วันที่ 24 ก.ค.60 
112/2560 

วันที่ 24 ก.ค.60 
113/2560 

วันที่ 24 ก.ค.60 
114/2560 

วันที่ 27 ก.ค.60 
115/2560 

วันที่ 31 ก.ค.60 
 

         



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 จัดจ้างโดยวิธีตก
ลงการจ้าง 

50,540.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50,540.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกตกลง
การจ้าง 

 
 

9 ราย 
 

9 ราย 
50,540.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า 
และเป็นกิจการที่
ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

138/2560 
วันที่ 3 ก.ค.60 
139/2560 

วันที่ 6 ก.ค.60 
140/2560 

วันที่ 24 ก.ค.60 
141/2560 

วันที่ 27 ก.ค.60 
143/2560 

วันที่ 27 ก.ค.60 
144/2560 

วันที่ 31 ก.ค.60 
145/2560 

วันที่ 31 ก.ค.60 
146/2560 

วันที่ 31 ก.ค.60 
147/2560 

วันที่ 31 ก.ค.60 
148/2560 

วันที่ 31 ก.ค.60 
149/2560 

วันที่ 31 ก.ค.60 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
 2.2 จัดจ้างโดยวิธี 

ตกลงการจ้าง 
- - ตกลงราคา

(สัญญาจ้าง) 
- - - - 

3 จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - สอบราคา
ซื้อ 

- - - - 

4 จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 380,000.00 390,000.00 สอบราคา
จ้าง 

7 ราย 1 ราย 
290,000.00 

 
 
 
 
 
 

 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็น
กิจการที่ประกอบ
การค้าประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

21/2560 
วันที2่5 ก.ค.60 

 
 

5 จัดซื้อโดยวิธีประกวด
ราคา 

- - - - - - - 

6 จัดจ้างโดยวิธีประกวด
ราคา 

- - - - - - - 

7 จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ - - - - - -  
 
- 

 
 
 



 


