
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

แบบ สขร ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

    นายสมควร ชัยบุรินทร์   นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๓๔๕/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๘ 
กันยายน 
๒๕๖๓ 

๒. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                       
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๓๔๖/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๒๘ 

กันายน 
      ๒๕๖๓ 

๓. 
 

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
อาคารสถานที่ภายใน
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

๒๕๐,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

     นางอาภรณ์  วีระประสิทธิ์ นางอาภรณ์  วีระประสิทธิ์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี
๓๒๘/๒๕๖๓        
ลงวันที่ ๑๐
กันยายน 

      ๒๕๖๓ 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๔. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์งานแข่งขัน
เรือยาวฯ 

๒๑,๔๓๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาดแอนด์               
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาดแอนด์               
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑ /๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๙ 
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๕. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

๓๗,๙๔๘.๖๑ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห.ส.น. ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี ห.ส.น. ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี - - 

๖. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มฯ 

๑,๖๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

  นางนวลจันทร์  สุมะโน  นางนวลจันทร์  สุมะโน - - 

๗. ค่าข้าวสารอาหารแห้ง ๗๐๘.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ -  
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๘. 
 

ค่าพวงมาลาฯ ๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านดอกไม้คุณอ๊ีด ร้านดอกไม้คุณอ๊ีด - - 

๙. ค่าเทียนไขฯ ๙๒๕.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านบุญเจริญ ร้านบุญเจริญ - - 

๑๐. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
พิทักษ์ชน ฉบับวันที่                        
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

    นายสมควร ชัยบุรินทร์   นายสมควร ชัยบุรินทร์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๘/๒๕๖๔      
ลงวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๑. 
 

ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในหนังสือพิมพ์              
มวลชนสิงห์ ฉบับวันที่                        
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ นางสาวสุภาวดี  ภักดิ์พิบูลย์ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๒๗/๒๕๖๔        
ลงวันที่๑๔ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๒. 

 
ค่าข้าวสารอาหารแห้ง ๙๔๓.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ หจก.ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ - - 

๑๓. 
 

ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและ
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารส านักงาน 

๔,๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๕/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๔. 
 

ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค            
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๑๐,๒๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๗/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๕. 
 

ค่าจ้างเหมาจัดท าจดหมาย
ขาวชาวท้องถิ่น (ฉบับที 
๔๓) เดือนกรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๖๓ 

๕๑,๖๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์                
จ ากัด 

บริษัท บุญยไพศาลการพิมพ์ 
จ ากัด 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๘/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๑๖. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุส าหรับน าไป
ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 

๙๓๐.๙๐ - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทรุ่งเรืองวัสดุ 
บริษัทเลิศพิทยาคุณ 

บริษัทรุ่งเรืองวัสดุ 
บริษัทเลิศพิทยาคุณ 

- - 

๑๗. 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุส าหรับน าไป
ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 

๒,๒๒๔.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัทโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด บริษัทโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด - - 

๑๘. ค่าพานพุ่มดอกไม้สด ๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านดอกไม้คุณอ๊ีด ร้านดอกไม้คุณอ๊ีด - - 

๑๙. ค่าพวงมาลาฯ ๘๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านดอกไม้คุณอ๊ีด ร้านดอกไม้คุณอ๊ีด - - 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคา
กลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒๐. 

 
ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ค              
และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี  

๓,๙๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเอกชัย  จรเกตุ นายเอกชัย  จรเกตุ - - 

๒๑. 
 

ค่าจัดท าป้ายไวนิลฯ  ๕๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์                   
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์                   
อิงค์เจ็ท จ ากัด 

 

- - 

๒๒. ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์หน้าห้อง
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 

๑,๖๕๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสบายดี เซอรวิส 
 โดย                 

นางสาวนุ่มนวล ชัยสุวรรณรักษ์ 

ร้านสบายดี เซอรวิส 
 โดย                 

นางสาวนุ่มนวล ชัยสุวรรณรักษ์ 

- ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑๔/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒๗ 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๒๓. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับน าไปซ่อมแซม
อุปกรณ์ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

๙๐๐.- - วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายเพนียด กล่อมปัญญา นายเพนียด กล่อมปัญญา - - 
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ล าดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคากลาง วิธีซื้อ/

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 ต าบลโพสังโฆ 
อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี 

1,490,000 1,689,000 e-
bidding 

หจก. ลพบุรีแอสฟัลท์       1,162,000 

หจก.เยี่ยมบุญชัย 94        1,280,000  

บ.ธนคอนสตรัคชั่น(1994  1,520,000 

หจก.สินเกษตรก่อสร้าง      1,457,000     

หจก ว.ชัยวัฒน ์การโยธา    1,050,000 

หจก ว.ชัยวัฒน ์

การโยธา 

1,050,000 

เป็นผู้เสนอ
ราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 

2/2564 

ลว.19 
/10/2563 

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 ต าบล
บางระจัน เชื่อมต่อต าบลคอ
ทราย อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี 

1,167,000 1,097,000 e-
bidding 

หจก.พาศิรายุธ                  889,500 

หจก.เยี่ยมบุญชัย 94       1,048,000 

หจก.ฟ้าสร้าง 2000          799,999 

หจก.ช.เจริญรุ่งเรือง           785,000 

บ.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จ ากัด 
1,042,000 

หจก.ธัญดา ก่อสร้าง          794,500 

หจก.ช.เจริญรุ่งเรือง                        
785,000 

 

เป็นผู้เสนอ
ราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 

3/2564 

ลว.21 
/10/2563 

 
 
 
 
 



-8- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจ้าง 

 

 
ราคากลาง วิธีซื้อ/

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 ต าบลไม้ดัด 
อ าเภอบางระจัน เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 3 ต าบลคอทราย 
อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี 

1,359,000 1,318,000 e-
bidding 

หจก.พาศิรายุธ                               
966,000 

หจก.เยี่ยมบุญชัย 94                     
1,177,000 

หจก.ช.เจริญรุ่งเรือง                        
969,900 

หจก.พิมพ์ปภร                             
1,070,000 

บ.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จ ากัด 
1,199,000 

 

หจก.พาศิรายุธ                                 
966,000 

เป็นผู้เสนอ
ราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 

5/2564 

ลว.27 
/10/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
๒7. 

 
ซื้อน้ าดื่มและกาแฟส าเร็จรูป 1,287.- - วิธีเฉพาะเจาะจง นางทิพนันท์ แสงธูป นางทิพนันท์ แสงธูป - - 

 
 
 

๒8. 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 600.- - วิธีเฉพาะเจาะจง นางทิพนันท์ แสงธูป นางทิพนันท์ แสงธูป - - 
 
 
 

๒9. ค่าจัดท าตรายาง 1,400.- - วิธีเฉพาะเจาะจง นางทิศากร รุ่งสุข นางทิศากร รุ่งสุข - - 
 
 
 

๓0. ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,240.- - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสบายดี เซอร์วิส ร้านสบายดี เซอร์วิส - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑7/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒8 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 



-10- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
31. 

 
ค่าท าป้าย 5,360.- - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สิงห์บุรีกันสาด แอนด์   

อิงค์เจ็ท จ ากัด 
บ.สิงห์บุรีกันสาด แอนด์   

อิงค์เจ็ท จ ากัด 
- - 

 
 
 

3๒. 
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 900.- - วิธีเฉพาะเจาะจง นางทิพนันท์ แสงธูป นางทิพนันท์ แสงธูป - - 
 
 
 

33. ค่าถ่ายเอกสาร 2,260.- - วิธีเฉพาะเจาะจง นางทิพนันท์ แสงธูป นางทิพนันท์ แสงธูป - ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
๑6/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒8 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๓4. ซื้อวัสดุส านักงาน 10,930.- - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
3/๒๕๖๔        

ลงวันที่ ๒0 
ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 



-11- 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

ล าดับที่ 

 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง 

 

วิธีซื้อหรือจ้าง 

  

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
35. 

 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,370.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านคอมแอนต์ก็อปปี้ ร้านคอมแอนต์ก็อปปี้ - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 

4/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒0 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 
36. 

 
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,510.- - วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ร้านซันจิ ร้านซันจิ - ใบสั่งซ้ือเลขที่ 

5/๒๕๖๔        
ลงวันที่ ๒0 

ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 
37. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เลียบคลองธรรมชาติ หมู่ 8     
เชื่อมต่อ หมู่ 10 ต.ห้วยชัน     
อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

2,241,000 2,093,229.12 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
ช. เจริญรุ่งเรือง 2005 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
ช. เจริญรุ่งเรือง 2005 

เป็นผู้
เสนอ
ราคา 

ต่ าที่สุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
6/2564 
ลว.28 

/10/2563 
 

 
 
 
 


