
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน กรกฎาคม  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง 
คนงานสวน,แม่บ้าน จำนวน 
36,000 บาท 

คนงานสวน,แม่บ้าน 
จำนวน 36,000 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/928 
ลว. 1 ก.ค 65 

2 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 

 

960 

 

960 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม  
จำนวน 960 บาท 

ร้าน ศรีวิไลน้ำดื่ม  
จำนวน 960 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/948 
ลว. 5 ก.ค 65 

3 ซื้อสชวัสดุสำนักงาน 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ จำนวน 
13,000 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น.รุ่งเรืองฯ 
จำนวน 13,000 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/951 
ลว. 6 ก.ค 65 

4 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง 
บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็น.
เค.ท ีจำกัด 
จำนวน 13,000 บาท 

บจ.รักษาความ
ปลอดภัย เอ็น.เค.ที 
จำกัด จำนวน 
13,000 บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.1.4/950 
ลว. 6 ก.ค 65 

5 
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

13,951.50 13,951.50 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ 
 จำนวน 13,951.50 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
 จำนวน 13,951.50 
บาท 

ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและ

ราคาต่ำสุด 
 

ทส0613.11/487 
ลว. 4 ก.ค 65 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,570.50 13,570.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
13,570.50บาท 

หจก.เชียงอินทร์ 
จำนวน 13,570.50 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/483 
ลว. 4 ก.ค 65 

7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

1,264 1,264 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
1,264 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
1,264 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/481 
ลว. 4 ก.ค 65 

8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 532.50 532.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
532.50 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
532.50 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/479 
ลว. 4 ก.ค 65 

9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 887.50 887.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
887.50 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
887.50 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/477 
ลว. 4 ก.ค 65 

 

 

 

 



 

 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,408 3,408 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
3,408 บาท 

หจก.เชียงอินทร์ จำนวน 
3,408 บาท 

 
ปฏิบัติ

ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.11/485 
ลว. 4 ก.ค 65 

11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,345 6,345 เฉพาะเจาะจง 
หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 6,345 บาท 

หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
6,345 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/395 
ลว. 1 ก.ค 65 

12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

 

3,000 

 

3,000 
เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า 

จำนวน 3,000 บาท 
หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
3,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/405 
ลว. 1 ก.ค 65 

13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

 

1,000 

 

1,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 1,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
1,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/397 
ลว. 1 ก.ค 65 

 

 



 

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม 2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

2,000 

 

2,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
2,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 2,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/401 
ลว. 1 ก.ค 65 

15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

1,000 

 

1,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
1,000 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 1,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/399 
ลว. 1 ก.ค 65 

16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง 
หจก. อินโดไชน่า จำนวน 
7,500 บาท 

หจก. อินโดไชน่า 
จำนวน 7,500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/403 
ลว. 1 ก.ค 65 

17 
จ่ายค่าจ้างต่อสัญญาค่าบริการ
รายปีเครื่องบันทึกการเดินรถ 

 

15,408 

 

15,408 
เฉพาะเจาะจง บจ.วันลิ้งค์ เทคโนโลย ี

จำนวน 15,408 บาท 

บจ.วันลิ้งค์ เทคโนโลยี 
จำนวน 15,408 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/975 
ลว. 8 ก.ค 65 

 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่  31 เดือน กรกฎาคม  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 
จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 

 

3,600 

 

3,600 
เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองซัพ

พลาย จำนวน 3,600 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรือง
ซัพพลาย จำนวน 
3,600 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/973 
ลว. 8 ก.ค 65 

19 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 281,600 281,600 เฉพาะเจาะจง บจ. น้ำมันศรีพลัง  จำนวน 
281,600 บาท 

บจ. น้ำมันศรีพลัง  
จำนวน 281,600 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/976 
ลว. 8 ก.ค 65 

20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง บจ. ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 
1,200 บาท 

บจ. น้ำมันศรีพลัง     
เติมเอง จำนวน 1,200 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/215 
ลว. 7 ก.ค 65 

21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง บจ. ศรีพลัง เติมเอง จำนวน 
1,200 บาท 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง 
จำนวน 1,200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/216 
ลว. 7 ก.ค 65 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม  2565 
 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 

 

2,970.30 

 

 

2,970.30 
เฉพาะเจาะจง บจ. ศรีพลัง เติมเอง  

จำนวน 2,970.30 บาท 

บจ. ศรีพลัง เติมเอง
จำนวน 2,970.30 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.10/214 
ลว. 7 ก.ค 65 

23 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

 

5,800  

 

5,800 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 5,800   บาท 

ร้านวัฒนสินการช่าง  
จำนวน 5,800  บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/972 
ลว. 8 ก.ค 65 

24 
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

53,160 53,160 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ 
จำนวน 53,160 บาท 

ร้าน ซี.พี.เอ็น. รุ่งเรืองฯ 
จำนวน 53,160 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/971 
ลว. 8 ก.ค 65 

25 จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั่น 
จำนวน 4,000 บาท 

บจ.ไอคิว โอเอ โซลูชั่น 
จำนวน 4,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/974 
ลว. 8 ก.ค 65 

 
 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม  2565 

 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

26 จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต 

 

 

2,097.20 

 

 

2,097.20 
เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมฯ จำนวน 

2,097.20 บาท 

บจ.โทรคมนาคมฯ 
จำนวน 2,097.20 
บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/978 
ลว. 8 ก.ค 65 

27 จ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุถัง 

 

200  

 

200 เฉพาะเจาะจง ร้านไทบริการ  จำนวน 
200 บาท 

ร้านไทบริการ  จำนวน 
200 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.6/418 
ลว. 5 ก.ค 65 

28 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
สำนักงาน 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บจ. ยู.เค.ซี เฟอร์นิเจอร์
จำนวน 6,000 บาท 

บจ. ยู.เค.ซี เฟอร์นิเจอร์
จำนวน 6,000 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/994 
ลว. 18 ก.ค 65 

29 ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า 16,880 16,880 เฉพาะเจาะจง 
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
ก่อสร้าง จำนวน 16,880 
บาท 

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
ก่อสร้าง จำนวน 
16,880 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/995 
ลว. 18 ก.ค 65 

 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม  2565 

 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

30 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

 

 

12,100 

 

 

12,100 
เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนสินการช่าง จำนวน 

12,100 บาท 
ร้านวัฒนสินการช่าง 
จำนวน 12,100 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/993 
ลว. 18 ก.ค 65 

31 จ้างบริการขยะมูลฝอย 

 

500  

 

500 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

เทศบาลตำบลหนองบัว 
จำนวน 500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1005 
ลว. 20 ก.ค 65 

32 ซื้อสชวัสดุสำนักงาน 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง บจ. เจริญวิทยาฯ จำนวน 
1,350 บาท 

บจ. เจริญวิทยาฯ 
จำนวน 1,350 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1003 
ลว. 20 ก.ค 65 

33 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้สำหรับ
งานอาคารและสถานที่ 

65,325 65,325 เฉพาะเจาะจง 
บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
ก่อสร้าง จำนวน 65,325
บาท 

บจ. ไทยพิพัฒน์ทูลฯ 
ก่อสร้าง จำนวน 
65,325 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1013 
ลว. 21 ก.ค 65 

 
 
 
 



 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค   ๓ 
วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม  2565 

 

ลำดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

34 
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

 

 

12,500 

 

 

12,500 
เฉพาะเจาะจง บจ.ไอคิว เซ้าท์อีส จำนวน 

12,500 บาท 
บจ.ไอคิว เซ้าท์อีส
จำนวน 12,500 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1012 
ลว. 21 ก.ค 65 

35 
จ้างทำป้าบไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

 

2,160 

 

2,160 เฉพาะเจาะจง นายอนุชาย  สิมมาตรา 
จำนวน 2,160 บาท 

นายอนุชาย  สิมมาตรา 
จำนวน 2,160 บาท 

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ำสุด 

 

ทส0613.1.4/1021 
ลว. 21 ก.ค 65 

 


