
1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
สถานทีใ่น ศพด. ม.8 บ้านห้วยคุ

2 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
สถานทีใ่น ศพด. ม.8 บ้านห้วยคุ

3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
สถานทีใ่น ศพด. ม.8 บ้านห้วยคุ

4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
สถานทีใ่น ศพด. ม. 7 บ้านทรายทอง

5 ค่าจ้างเหมาบริการตัดเย็บหน้ากาก
อนามัยงวดที ่1

6 ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

7 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที ่ทีท่ าการ อบต.ปอ
เดือน ม.ีค. 2563

8 ค่าจ้างรับส่งหนังสือและบริการข้อมูล
ข่าวสาร เดือน ม.ีค. 2563

9 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ีค.2563

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2563  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ     อ าเภอเวียงแก่น      จังหวัดเชยีงราย

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง



10 ค่าจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ศิลาแดง ม.16

11 ค่าจ้างปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาต้ัง (104) ม.14

12 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
สถานทีใ่น ศพด. ม. 20 บ้านห้วยกุ๊ก

13 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
สถานทีใ่น ศพด. ม. 9 บ้านห้วยหาน

14 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
สถานทีใ่น ศพด. ม. 9 บ้านห้วยหาน

15 ค่าจดัท าป้ายโครงการ ตามโครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจดัท าแผนฯ ประจ าปี 2563

16 ค่าน้ าด่ืมอุปโภคบริโภคภายใน สนง.
ต้ังแต่เดือน ต.ค.-ม.ีค. 63 ของ
องค์การบริหารสวนต าบลปอ

17 ค่าจ้างเหมาจัดท าแนวกันไฟ 
บ้านห้วยกุ๊ก ม.20 ต าบลปอ

18 ค่าจัดซ้ือกระจกโค้ง โพลีคาร์บอเนต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ

19 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง



(ส านักปลัด) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ

20 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร
(กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ

21 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร
(กองศึกษาฯ) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ

22 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร
(กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ

23 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
รถมิตซู หมายเลขทะเบียน กพ-2712 ชร

24 ค่าจัดซ้ือวัสดุท่อประปาพีวีซี(งานป้องกันฯ)
บ้านอยู่สุข ม. 10 ต. ปอ อ. เวียงแก่น
จ. เชียงราย

25 ค่าจ้างเหมาจัดท าแนวกันไฟ บ้านห้วยคุ
หมู่ 8 ต าบลปอ

26 ค่าจ้างเหมาจัดท าแนวกันไฟ 
บ้านสันติพัฒนา หมู่ 19 ต าบลปอ

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติ
การดับไฟป่า ตามโครงการเฝ้าระวังไฟป่า
และหมอกควัน

28 ค่าจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงห้องน้ า
แหล่งท่องเทีย่วภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าทอง 

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง



หมู่ 18 ต าบลปอ
29 ซ้ือท่อพีวีซีกับราษฎบ้านเจดีย์ทอง

30 ซ้ือท่อพีวีซีกับราษฎบ้านเจดีย์ทอง

31 ค่าจัดซ้ือเคร่ือเป่าลม จ านวน 10 เคร่ือง

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ

33 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
รถมิตซูหมายเลขทะเบียน กพ-2712 ชร

34 ค่าจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ

35 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จุดบริการน้ า
ส าหรับประชาชน

36 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ

37 ค่าจ้างเหมาตรวจสอบสภาพและเปล่ียน
ถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง รถวีโก้
หมายเลขทะเบียน บล9130 เชียงราย

38 ค่าจัดจ้างเปล่ียนฟิล์มกรองแสงรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กจ-8149 เชียงราย 

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง



รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ปอ
39 ค่าจัดซ้ือยางยืดและด้ายเย็บผ้าส าหรับท า

หน้ากากอนามัยตามโครงการเฝ้าระวงัป้อง
กนัและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา2019

40 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าทีสู่ง (ปัม๊ชัก)
จ านวน 4 เคร่ือง

41 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจิตอล จ านวน
18 เคร่ือง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ

42 ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

43 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้าง
หลังคาคุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาต้ัง 104 หมู่ 14 ต าบลปอ

44 ค่าจ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยคุ หมู่ 8 ต าบลปอ

45 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
แป้นพิมพ์และเม้าส์ (กองคลัง)

46 ค่าจัดซ้ือป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ

47 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัดฯ)

48 ค่าจ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศทีใ่ช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง



49 ค่าจ้างเหมาจัดท าแนวกันไฟ
บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ต าบลปอ

50 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่

ราชการและศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นศิลาแดง

ในสังกัดอบต.ปอ ประจ าเดือนมีนาคม 2563

51 ค่าจ้างเหมาบริการตัดเย็บหน้ากากอนามัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ

(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่
             (นางสิริลักษณ์     อินเทพ)

นักวิชาการพัสดุ

ที่ จัดซ้ือ/จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
8,000 เฉพาะ

เจาะจง

8,000 เฉพาะ
เจาะจง

8,000 เฉพาะ
เจาะจง

8,000 เฉพาะ
เจาะจง

2,668 เฉพาะ
เจาะจง

320 เฉพาะ
เจาะจง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
8,000 เฉพาะ

เจาะจง

8,000 เฉพาะ
เจาะจง

620 เฉพาะ

วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2563  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ     อ าเภอเวียงแก่น      จังหวัดเชยีงราย

วิธีซ้ือ/จ้าง



เจาะจง

52,539 เฉพาะ
เจาะจง

72,421.90 เฉพาะ
เจาะจง

8,000 เฉพาะ
เจาะจง

8,000 เฉพาะ
เจาะจง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
8,000 เฉพาะ

เจาะจง

300 เฉพาะ
เจาะจง

4,980 เฉพาะ
เจาะจง

10,000 เฉพาะ
เจาะจง

206,500 เฉพาะ
เจาะจง

4,000 เฉพาะ

วิธีซ้ือ/จ้าง



เจาะจง

4,000 เฉพาะ
เจาะจง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
2,500 เฉพาะ

เจาะจง

2,500 เฉพาะ
เจาะจง

4,400 เฉพาะ
รถมิตซู หมายเลขทะเบียน กพ-2712 ชร เจาะจง

93,969 เฉพาะ
เจาะจง

10,000 เฉพาะ
เจาะจง

10,000 เฉพาะ
เจาะจง

17,500 เฉพาะ
เจาะจง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
45,800 เฉพาะ

เจาะจง

วิธีซ้ือ/จ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง



2,550 เฉพาะ
เจาะจง

960 เฉพาะ
เจาะจง

65,000 เฉพาะ
เจาะจง

2,970 เฉพาะ
เจาะจง

2,180 เฉพาะ
รถมิตซูหมายเลขทะเบียน กพ-2712 ชร เจาะจง

4,707 เฉพาะ
เจาะจง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
675 เฉพาะ

เจาะจง

7,910 เฉพาะ
เจาะจง

8,250 เฉพาะ
เจาะจง

3,200 เฉพาะ
เจาะจง

วิธีซ้ือ/จ้าง



22,700 เฉพาะ
เจาะจง

กนัและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา2019
68,740 เฉพาะ

เจาะจง

18,000 เฉพาะ
18 เคร่ือง ขององค์การบริหารส่วนต าบล เจาะจง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
8,000 เฉพาะ

เจาะจง

215,032.08 เฉพาะ
เจาะจง

เด็กเล็กบ้านผาต้ัง 104 หมู่ 14 ต าบลปอ
93,994.81 เฉพาะ

เจาะจง

1,160 เฉพาะ
เจาะจง

30,000 เฉพาะ
เจาะจง

3,800 เฉพาะ
เจาะจง

18,150 เฉพาะ
เจาะจง

วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
10,000 เฉพาะ

เจาะจง

8,000 เฉพาะ
เจาะจง

13,340 เฉพาะ
เจาะจง

      (ลงชื่อ)................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ
                  (นางวิลาวัลย์     โนระ)

วิธีซ้ือ/จ้าง



นางสาวนารี แซ่ว่าง นางสาวนารี แซ่ว่าง
7393.32 บาท 7393.32 บาท

นางสาววรรณีย์ แซ่ซ้ง นางสาววรรณีย์ แซ่ซ้ง
7,920 บาท 7,920 บาท

นางสาวเพ็ญ แซ่ว่าง นางสาวเพ็ญ แซ่ว่าง
7,920 บาท 7,920 บาท

นางสาวเกสรินทร์ เจริญจา้สกลุ นางสาวเกสรินทร์ เจริญจา้สกลุ
7,920 บาท 7,920 บาท

น.ส.พิมพิศา แซ่ว่าง น.ส.พิมพิศา แซ่ว่าง
2,668 บาท 2,668 บาท

นายเอกรักษ์ นันไชย นายเอกรักษ์ นันไชย
320 บาท 320 บาท

นายเส้า ยาวิเลิง นายเส้า ยาวิเลิง
7,920 บาท 7,920 บาท

นายณรงค์ศักด์ิ กันทวี นายณรงค์ศักด์ิ กันทวี
7,920 บาท 7,920 บาท

นางจุฑามาศ ยาละ นางจุฑามาศ ยาละ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2563  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ     อ าเภอเวียงแก่น      จังหวัดเชยีงราย

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



620 บาท 620 บาท

หจก.วัฒนารวมกิจ หจก.วัฒนารวมกิจ
52,500 บาท 52,500 บาท

หจก.วัฒนารวมกิจ หจก.วัฒนารวมกิจ
71,900  บาท 71,900  บาท

นางสาวอนงลักษณ์ ท้าวชัยมูล นางสาวอนงลักษณ์ ท้าวชัยมูล
7,920 บาท 7,920 บาท

นางสาวองัสุมาลี พทุธโส นางสาวองัสุมาลี พทุธโส
7,920 บาท 7,920 บาท

นางอ าไพ แซ่ลี นางอ าไพ แซ่ลี
7,920 บาท 7,920 บาท

นายเอกรักษ์ นันไชย นายเอกรักษ์ นันไชย
300 บาท 300 บาท

นายสม บุดดี นายสม บุดดี
4,980 บาท 4,980 บาท

นายมีชัย คงแก้ว นายมีชัย คงแก้ว
10,000 บาท 10,000 บาท

นายชัยวัฒน์ ทรายหมอ นายชัยวัฒน์ ทรายหมอ
206,500 บาท 206,500 บาท

หจก. ส.การพิมพ์ฯ หจก. ส.การพิมพ์ฯ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



4,000 บาท 4,000 บาท

หจก. ส.การพิมพ์ฯ หจก. ส.การพิมพ์ฯ
4,000 บาท 4,000 บาท

หจก. ส.การพิมพ์ฯ หจก. ส.การพิมพ์ฯ
2,500 บาท 2,500 บาท

หจก. ส.การพิมพ์ฯ หจก. ส.การพิมพ์ฯ
2,500 บาท 2,500 บาท

นายยงยุทธ บุดดี นายยงยุทธ บุดดี
4,400 บาท 4,400 บาท

นางสาวภาวินี จรัลพรเลิศสิน นางสาวภาวินี จรัลพรเลิศสิน
84,537 บาท 84,537 บาท

นายศตวรรษ กตเวทีตากุล นายศตวรรษ กตเวทีตากุล
10,000 บาท 10,000 บาท

นายธรรมสาร เบ็จฆรณี นายธรรมสาร เบ็จฆรณี
10,000 บาท 10,000 บาท

หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9 หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9
17,500 บาท 17,500 บาท

นายจันทร์ ไชยลังการ นายจันทร์ ไชยลังการ
41,262 บาท 41,262 บาท

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



นางสาวภาวินี จรัลพรเลิศสิน นางสาวภาวินี จรัลพรเลิศสิน
2,550 บาท 2,550 บาท

นายธเรศ แสงงาม นายธเรศ แสงงาม
960 บาท 960 บาท

หจก.วัฒนารวมกิจ หจก.วัฒนารวมกิจ
59,000 บาท 59,000 บาท

นางอ าพร ขันทะ นางอ าพร ขันทะ
2,970 บาท 2,970 บาท

นายกฤษณะ วงศ์ชัย นายกฤษณะ วงศ์ชัย
2,180 บาท 2,180 บาท

หจก.วัฒนารวมกิจ หจก.วัฒนารวมกิจ
 4,070 บาท  4,070 บาท

ห้องภาพเวียงแก่น ห้องภาพเวียงแก่น
คัลเลอร์แล็ป-โรงพมิพ์ คัลเลอร์แล็ป-โรงพมิพ์

675 บาท 675 บาท
นายจังลี เจริญชีวานนท์ นายจังลี เจริญชีวานนท์

7,910 บาท 7,910 บาท

นายยงยุทธ บุดดี นายยงยุทธ บุดดี
8,250 บาท 8,250 บาท

นายกวิน วงษ์สุข นายกวิน วงษ์สุข
3,200 บาท 3,200 บาท

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



ร้านเวียงแก่นพาณิชย์ ร้านเวียงแก่นพาณิชย์
22,700 บาท 22,700 บาท

นางราตรี ดวงบาล นางราตรี ดวงบาล
68,740 บาท 68,740 บาท

นายณรงค์ ยาละ นายณรงค์ ยาละ
16,020 บาท 16,020 บาท

นายเอกรักษ์ นันไชย นายเอกรักษ์ นันไชย
8,000 บาท 8,000 บาท

หจก.วัฒนารวมกิจ หจก.วัฒนารวมกิจ
201,500 บาท 201,500 บาท

หจก.วัฒนารวมกิจ หจก.วัฒนารวมกิจ
87,000 บาท 87,000 บาท

นายจังลี เจริญชีวานนท์ นายจังลี เจริญชีวานนท์
1,160 บาท 1,160 บาท

นายชัยวัฒน์ ทรายหม้อ นายชขัยวัฒน์ ทรายหม้อ
30,000 บาท 30,000 บาท

นายจงัลี เจริญชีวานนท์ นายจงัลี เจริญชีวานนท์
3,800 บาท 3,800 บาท

เวียงแก่นอิเล็กทรอนิกส์ เวียงแก่นอิเล็กทรอนิกส์ 
18,150 บาท 18,150 บาท

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



นายสุรชัย กตเวทีธรรม นายสุรชัย กตเวทีธรรม
10,000 บาท 10,000 บาท

นางสาวจารุวรรณ ไชยลังการ นางสาวจารุวรรณ ไชยลังการ
7,468 บาท 7,468 บาท

น.ส.พิมพิศา แซ่ว่าง น.ส.พิมพิศา แซ่ว่าง 
8,004 บาท 8,004 บาท

                           (ลงชื่อ).....................................................
                (นายประเวศ       ปงรังษ)ี
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0113/63-3
เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0114/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0112/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0115/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0235/63
เสนอราคาเหมาะสม

กบังบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กบังบประมาณ

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0009/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0010/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0008/63

เลขทีสั่ญญา

แบบสรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2563  ประจ าปีงบประมาณ   2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ     อ าเภอเวียงแก่น      จังหวัดเชยีงราย

เลขทีสั่ญญา



เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0247/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0249/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0118/63-2
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0119/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0116/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0250/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0255/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0254/63

เลขทีสั่ญญา



เสนอราคาเหมาะสม
กับงบประมาณ

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0253/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0251/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0252/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0240/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0268/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0257/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0258/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0256/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0267/63
เสนอราคาเหมาะสม

เลขทีสั่ญญา

เลขทีสั่ญญา



กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0243/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0244/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0315/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0306/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0287/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0299/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0296/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0313/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0308/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0304/63
เสนอราคาเหมาะสม

เลขทีสั่ญญา



กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0306/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0312/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0316/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม -

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0155/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0294/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0245/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0281/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0246/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0283/63
เสนอราคาเหมาะสม

เลขทีสั่ญญา



กับงบประมาณ

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0275/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0117/63
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ
มีคุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0235/63-1
เสนอราคาเหมาะสม

กับงบประมาณ

                           (ลงชื่อ).....................................................

      

เลขทีสั่ญญา


