
แบบ สขร.1

1 ซ้ือวสัดุการเกษร (สารก าจดัวชัพืช 
กองสาธารณสุขฯ)

1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง นายธีนวฒิุ   ล้ิมวฒิุไกรจิรัฐ     
    1,800.-

นายธีนวฒิุ   ล้ิมวฒิุไกรจิรัฐ      
   1,800.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง

ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 175 /2563       
      9   ก.ย. 63

2 จา้งท าตรายาง จ  านวน 13 รายการ 3,713.- 3,713.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ      เจนวิทยารักษ ์ 
     3,713.-

นายอภิชาติ      เจนวิทยารักษ ์   
   3,713.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง

ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 166 /2563      
      9   ก.ย. 63

3 จา้งท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพขององคก์รชุมชม 
ปีงบประมาณ 2563 หลกัสูตร การ
ฝึกอบรมการสานกระเป๋าจากกระจูด

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง นายทีฆทศัน์      บวัทองบุญ    
    400.-

นายทีฆทศัน์      บวัทองบุญ     
   400.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง

ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 168 /2563      
       9   ก.ย. 63

4 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ  านวน 3 รายการ 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของ
องคก์รชุมชม ปีงบประมาณ 2563 
หลกัสูตร การฝึกอบรมการสาน
กระเป๋าจากกระจูด

2,300.- 2,300.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ     เจนวิทยารักษ ์  
    2,300.-

นายอภิชาติ     เจนวิทยารักษ ์    
  2,300.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง

ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 171 /2563       
      9   ก.ย. 63

สรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลฉวาง

วนัที ่1-31 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดบั
ท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

5 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพขององคก์รชุมชม 
ปีงบประมาณ 2563 หลกัสูตร การ
ฝึกอบรมการสานกระเป๋าจากกระจูด 

10,300.- 10,300.- เฉพาะเจาะจง   กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์
กระจูด       10,300.-

  กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑก์ระจูด 
      10,300.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง

ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 174 /2563       
      9   ก.ย. 63

6  จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข
รหสัพสัดุ 420-42-0002 (ส านกัปลดั)

1,450.- 1,450.- เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ    สุริยวงศก์ุล
การ    1,450.-

นายประสิทธ์ิ    สุริยวงศก์ุลการ
    1,450.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 167 /2563      
       9   ก.ย. 63

7 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 2 
รายการ (ส านกัปลดั)

2,150.- 2,150.- เฉพาะเจาะจง    นายอภิชาติ    เจนวิทยารักษ ์
       2,150.-

     นายอภิชาติ    เจนวิทยารักษ ์
       2,150.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 172 /2563       
     9   ก.ย. 63

8 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 9 รายการ 
(ส านกัปลดั) 

9,375.- 9,375.- เฉพาะเจาะจง    นายอภิชาติ    เจนวิทยารักษ ์
       9,375.-

   นายอภิชาติ    เจนวิทยารักษ ์  
     9,375.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 173 /2563       
      9   ก.ย. 63

9 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 2 
รายการ (ส านกัปลดั)

9,580.- 9,580.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  ไทยพฒันา
 2004                                        
    9,580.-

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  ไทยพฒันา 
2004                                           
 9,580.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 170 /2563       
      9   ก.ย. 63

10  ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 2 รายการ 
(ส านกัปลดั)

7,660.- 7,660.- เฉพาะเจาะจง           แสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์        
              7,660.-

แสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์                    
  7,660.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 176 /2563       
      9   ก.ย. 63

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบั
ท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

11 ซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 3 
ฟตุ (กองสาธารณสุขฯ) 

3,990.- 3,990.- เฉพาะเจาะจง        หจก. ไทยพฒันา 2004     
           3,990.-

       หจก. ไทยพฒันา 2004       
         3,990.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 177 /2563       
      16   ก.ย. 63

12 ซ้ือตูก้ระจก ขนาด 5 ฟตุ (งานพฒันา
ชุมชน ส านกัปลดั)

6,500.- 6,500.- เฉพาะเจาะจง        หจก. ไทยพฒันา 2004     
           6,500.-

       หจก. ไทยพฒันา 2004       
        6,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 180 /2563       
      16   ก.ย. 63

13 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 2 
รายการ

21,980.- 21,980.- เฉพาะเจาะจง        หจก. ไทยพฒันา 2004     
          21,980.-

       หจก. ไทยพฒันา 2004       
        21,980.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 179 /2563       
      16  ก.ย. 63

14 ซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ 1 
รายการ (กองคลงั)

42,000.- 42,000.- เฉพาะเจาะจง        นายอุเทน     เจริญชนม ์   
          42,000.-

       นายอุเทน     เจริญชนม ์     
        42,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 178 /2563       
      16   ก.ย. 63

15 จา้งซ่อมแซมรถยนตส์ านกังาน 
ทะเบียน กง 5806 นศ

9,650.- 9,650.- เฉพาะเจาะจง     นายธรรมนูญ    พรหมรัตน์ 
       9,650.-

    นายธรรมนูญ    พรหมรัตน์  
      9,650.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 169 /2563      
       16   ก.ย. 63

16 จา้งบรรจุเคมีดบัเพลิงชนิดเคมีแห้ง 
10 ถงั 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง          นายณรงค ์   หนูแกว้      
              7,500.-

         นายณรงค ์   หนูแกว้        
            7,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 171 /2563      
       22   ก.ย. 63

ล าดบั
ท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

17 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ี (งานเก็บ
รายได)้

3,490.- 3,490.- เฉพาะเจาะจง           หจก. ไทยพฒันา 2004  
              3,490.-

          หจก. ไทยพฒันา 2004    
            3,490.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 193 /2563       
      22   ก.ย. 63

18 ซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ(กลอ้ง
บนัทึกวีดีโอ)

18,000.- 18,000.- เฉพาะเจาะจง นางสิรีรัตน์    เอกสมทราเมฐ์  
     18,000.-

นางสิรีรัตน์    เอกสมทราเมฐ์    
   18,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 194 /2563       
      22   ก.ย. 63

19 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ดบัเพลิง 5 รายการ 
(งานป้องกนัฯ) 

7,370.- 7,370.- เฉพาะเจาะจง        นางวนัดี   อุดมวิศวกุล     
            7,370.-

       นางวนัดี   อุดมวิศวกุล       
          7,370.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 189 /2563       
      22   ก.ย. 63

20 ซ้ือวสัดุไฟ้ฟ้าและวิทย ุจ  านวน 9 
รายการ(งานป้องกนัฯ)

2,670.- 2,670.- เฉพาะเจาะจง         นางวนัดี     อุดมวิศวกุล  
             2,670.-

        นางวนัดี     อุดมวิศวกุล    
           2,670.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 192 /2563       
      22   ก.ย. 63

21 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ  านวน 36 รายการ 
(งานป้องกนัฯ)

12,118.- 12,118.- เฉพาะเจาะจง         นางวนัดี     อุดมวิศวกุล  
            12,118.-

        นางวนัดี     อุดมวิศวกุล    
          12,118.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 191 /2563       
      22   ก.ย. 63

22 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ4 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ)

1,440.- 1,440.- เฉพาะเจาะจง         นางวนัดี     อุดมวิศวกุล  
           1,440.-

        นางวนัดี     อุดมวิศวกุล    
         1,440.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 190 /2563       
      22   ก.ย. 63

รายช่ือผูเ้สนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบั
ท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

23 ซ้ือวสัดุส านกังาน 6 รายการ (งาน
ป้องกนัฯ) 

2,325.- 2,325.- เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ      เจนวิทยารักษ ์ 
     2,325.-

นายอภิชาติ      เจนวิทยารักษ ์   
   2,325.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 196 /2563       
      22   ก.ย. 63

24 จา้งซ่อมแซมรถยนตก์ูภ้ยัเคล่ือนท่ีเร็ว
 (งานป้องกนัฯ)

9,120.- 9,120.- เฉพาะเจาะจง        นายสมคิด     ฮัน่วิวฒัน์    
           9,120.-

       นายสมคิด     ฮัน่วิวฒัน์      
         9,120.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 170 /2563      
       22   ก.ย. 63

25 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ)

10,890.- 10,890.- เฉพาะเจาะจง           นางวนัดี      อุดมวิศว
กุล               10,890.-

          นางวนัดี      อุดมวิศวกุล 
              10,890.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 182 /2563       
      22   ก.ย. 63

26 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ จ านวน 9 
รายการ

7,416.- 7,416.- เฉพาะเจาะจง           นางวนัดี      อุดมวิศว
กุล               7,416.-

          นางวนัดี      อุดมวิศวกุล 
              7,416.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 181 /2563       
      22   ก.ย. 63

27 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 5 
รายการ (กองสาธารณสุขฯ)

14,070.- 14,070.- เฉพาะเจาะจง           นางวนัดี      อุดมวิศว
กุล              14,070.-

          นางวนัดี      อุดมวิศวกุล 
             14,070.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 195 /2563       
      22   ก.ย. 63

28 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ  านวน 18 รายการ 
(กองช่าง)

39,252.- 39,252.- เฉพาะเจาะจง           นางวนัดี      อุดมวิศว
กุล              39,252.-

          นางวนัดี      อุดมวิศวกุล 
             39,252.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 183 /2563       
      22   ก.ย. 63

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบั
ท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ



 แบบ สขร.1

29  ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ  านวน 25 รายการ 
(กองช่าง) 

5,075.- 5,075.- เฉพาะเจาะจง นางวนัดี      อุดมวิศวกุล         
     5,075.-

          นางวนัดี      อุดมวิศวกุล 
             5,075.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 184 /2563       
      22   ก.ย. 64

30 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 
(กองช่าง) 

2,510.- 2,510.- เฉพาะเจาะจง นางวนัดี      อุดมวิศวกุล         
     2,510.-

          นางวนัดี      อุดมวิศวกุล 
             2,510.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 188 /2563       
      22   ก.ย. 65

31 ซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
(กองสาธารณสุขฯ)

27,000.- 27,000.- เฉพาะเจาะจง นายอิทธิเดช     วิเชียรรัตน์      
    27,000.-

       นายอิทธิเดช     วิเชียรรัตน์ 
         27,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 187 /2563       
      22   ก.ย. 66

32 จา้งท าป้ายไวนิล โครงการป้องกนั
และควบคุมโรคพิษสุนขับา้ (กอง
สาธารณสุขฯ)

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญักมล    ภูชิตานุ
รักษ ์ 500.-

นางสาวขวญักมล    ภูชิตานุ
รักษ ์ 500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 172 /2563      
       22   ก.ย. 67

33 ซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
ตามโครงการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก จ านวน 2 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

17,500.- 17,500.- เฉพาะเจาะจง เพรสซิเดนทซ์พัพลาย             
          17,500.-

           เพรสซิเดนทซ์พัพลาย    
                   17,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 186 /2563       
      22   ก.ย. 63

34 จา้งโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ
และสนามกีฬาบา้นวงัม่วงในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง

327,800.- 327,800.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้สว้นจ ากดั  วรางคณา  
       การพาณิชย ์                      
                   327,800.-

ห้างหุน้สว้นจ ากดั  วรางคณา    
     การพาณิชย ์                         
                327,800.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 6 /2563          
   24  ก.ย. 63

ล าดบั
ท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง



 แบบ สขร.1

35 จา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายซอยศกัด์ิสวสัด์ิอุทิศ นศ.ถ.
10-030 (บริเวณหนา้บา้นนาย
สมบูรณ์) ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
160.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 ม.หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 640.00 
ตร.ม เทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง
 จงัหวดันครศรีธรรมราช

417,000.- 417,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้สว้นจ ากดั  วรางคณา  
       การพาณิชย ์                      

                   417,000.-

ห้างหุน้สว้นจ ากดั  วรางคณา    
     การพาณิชย ์                         

                417,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 5 /2563          
   24  ก.ย. 63

36 ซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต ์จ  านวน 1 เคร่ือง 
(งานป้องกนัฯ)

35,000.- 35,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านผลหยกอีควิปเมน้ท ์         
       35,000.-

ร้านผลหยกอีควิปเมน้ท ์           
     35,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 185 /2563       
      22   ก.ย. 63

37 จา้งซ่อมแซมระบบสญัญาณไฟแดง 
ของเทศบาลต าบลฉวาง 

165,000.- 165,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านผลหยกอีควิปเมน้ท ์         
       165,000.-

ร้านผลหยกอีควิปเมน้ท ์           
     165,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทาง
ราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 7 /2563          
   28  ก.ย. 63

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบั
ท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง


