
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 
 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

2,400 2,400 ตกลงจ้าง 
 

ร้านภูธนาแอร ์
2,400 

ร้านภูธนาแอร ์
2,400 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

144/2559 
วันท่ี 20 ม.ิย.59 

 

2 
 
 
 

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 
-ประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน 

432 432 ตกลงจ้าง 
 

นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์
432 

นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์
432 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

145/2559 
วันท่ี 21 ม.ิย.59 

 

3 
 
 

โครงการประชาสัมพันธ์ด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
-จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล                                     

2,100 2,100 ตกลงจ้าง 
 

นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
2,100 

นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
2,100 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

146/2559 
วันท่ี 21 ม.ิย.59 

 

4 จ้างเหมาป้ายรณรงค์ออกเสียง
ประชามต ิ

930 930 ตกลงจ้าง 
 

นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
930 

นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
930 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

148/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 อาหารประชุมสภา 4,125 4,125 ตกลงจ้าง 
 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

149/2559 
วันท่ี 28 ม.ิย.59 

 

6 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและด ู
แลท าความสะอาดอาคารศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ ์
หมู่ที่  3 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง 
 

นายบุญหนา ท ามะเริงศร ี
4,500 

 

นายบุญหนา ท ามะเริงศร ี
4,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

150/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

7 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปื้ด  
หมู่ที่ 8 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง 
 

นายกิตติชัย อดทน 
4,500 

 
 

นายกิตติชัย อดทน 
4,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

151/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 
 

8 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม  
หมู่ที1่5 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง นายสุดตรา  พรมวงษ์ 
4,500 

นายสุดตรา  พรมวงษ์ 
4,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

152/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

9 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
สถานท่ีท าการอบต.หนองขาม 
 

7,500 7,500 ตกลงจ้าง 
 

นางประนอม จอกนอก 
7,500 

นางประนอม จอกนอก 
7,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

153/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ข้อมูลการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

9,000 9,000 ตกลงจ้าง 
 

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

154/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

4,000 
 

4,000 
 

ตกลงจ้าง 
 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
4,000.- 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
4,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

155/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 5 บ้านโนนเต็ง 
623,000 623,000 สอบราคา หจก.พัฒนาจักราชราช

สีมาก่อสร้าง 
623,000 

หจก.พัฒนาจักราชราช
สีมาก่อสร้าง 

623,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

15/2559 
วันท่ี 1 ม.ิย.59 

 
13 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ 1 421,000 421,000 ตกลงราคา หจก.โนนสูงการโยธา 

421,000 
หจก.โนนสูงการโยธา 

421,000 
เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

16/2559 
วันท่ี 2 ม.ิย.59 

 
14 โครงการขุดลอกสระประปา 

หมู่ 9 
485,419 485,419 สอบราคา หจก.ชัยวิทยาคอนกรีต 

485,419 
หจก.ชัยวิทยาคอนกรีต 

485,419 
เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

17/2559 
วันท่ี 7 ม.ิย.59 

 
15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

หมู่ 9 
525,000 525,000 สอบราคา หจก.สุพรรณี ก่อสร้าง 

525,000 
หจก.สุพรรณี ก่อสร้าง 

525,000 
เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

18/2559 
วันท่ี 10 ม.ิย.59 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักรราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงซื้อ)  

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 

ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม 

9,290.16 9,290.16 ตกลงซื้อ บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
9,290.16 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
9,290.16 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

87/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

2 
 

วัสดุส านักงาน (สป.) 6,500 6,500 ตกลงซื้อ ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
6,500 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
6,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

88/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

3 
 
 

วัสดุส านักงาน (กองคลัง) 18,865 18,865 ตกลงซื้อ 
 
 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
18,865 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
18,865 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

89/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 7,200 7,200 ตกลงซื้อ 
 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
7,200 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
7,200 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

90/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

5 ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
โรงเรียนในเขต อบต.หนองขาม 

40,861.80 40,861.80 ตกลงซื้อ 
 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
40,861.80 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
40,861.80 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

91/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

 
 
 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักรราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงซื้อ)  

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 วัสดุคอมพิวเตอร ์
 (สวัสดิการสังคม) 

10,000 10,000 ตกลงซื้อ บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
10,000 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
10,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

92/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

7 ซื้อทราย 43,125 43,125 ตกลงซื้อ ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
43,125 

เปรมสุข ซับพลาย 
43,125 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

93/2559 
วันท่ี 20 ม.ิย.59 

 

8 วัสดุส านักงาน (สป.) 3,500 3,500 ตกลงซื้อ 
 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
3,500 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
3,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

94/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

9 วัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) 5,629 5,629 ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
5,629 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
5,629 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

95/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

10 วัสดุส านักงาน 
(สวัสดิการสังคม) 

2,860 2,860 ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
2,860 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
2,860 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

96/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

 
 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักรราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงซื้อ)  

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือ จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 วัสดุส านักงาน 
(กองสาธารณสุข) 

1,680 1,680 ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
1,680 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
1,680 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

97/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

12 ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม 

73,289.04 73,289.04 ตกลงซื้อ บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
73,289.04 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
73,289.04 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

98/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

13 โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร(หนังสือพิมพ)์ 

5,890 5,890 ตกลงซื้อ น.ส.สุวรีย์ ศิริวัชระกุล 
5,890 

น.ส.สุวรีย์ ศิริวัชระกุล 
5,890 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

99/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

14 วัสดุเชื้อและหล่อลื่น 
-น้ ามันรถยนต์ 

4,760 4,760 ตกลงซื้อ หจก.ดาวจักราช 
4,760 

หจก.ดาวจักราช 
4,760 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

100/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

15 ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
โรงเรียนในเขต อบต.หนองขาม 

330,054.60 330,054.60 สัญญาซื้อ
ขาย 
 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
330,054.60 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
330,054.60 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

6/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

 
 
               
                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาซื้อ 233,450.- 233,450.- ตกลงซ้ือ 14 233,450.- เป็นผู้เสนอราคาต่ า 87/2559/ 
88/2559 
89/2559 
90/2559 
91/2559 
92/2559 

วันท่ี 14 มิ.ย.59 
93/2559 

วันท่ี 20 มิ.ย.59 
94/2559 
95/2559 
96/2559 
97/2559 
98/2559 

วันท่ี 27 มิ.ย.59 
99/2559 

100/2559 
วันท่ี 30 มิ.ย.59 

 
 

2 สัญญาซื้อ 330,054.60 330,054.60 สัญญาซ้ือ
ขาย 

1 330,054.60 เป็นผู้เสนอราคาต่ า 6/2559 
วันท่ี 27 มิ.ย.59 

 
 

 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

3 จัดจ้างโดยวิธีตกลงการ
จ้าง 

43,987.- 43,987.- ตกลงจ้าง 11 43,987.- เป็นผู้เสนอราคาต่ า 144/2559 
วันท่ี 270 มิ.ย.59 
145/2559 
146/2559 

วันท่ี 21 มิ.ย.59 
148/2559 

วันท่ี 27 มิ.ย.59 
149/2559 

วันท่ี 28 มิ.ย.59 
150/2559 
151/2559 
152/2559 
153/2559 
154/2559 
155/2559 

วันท่ี 30 มิ.ย.59 
4 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 421,000.- 421,000.- ตกลงราคา 1 421,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ า 16/2559 

วันท่ี 2 มิ.ย.59 
 
 

 
 
 

 
 
 



 


