
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017085398 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  34,000.00 

5. ราคากลาง  34,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 2 เครื่อง 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

29,800.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ 
นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 

640114070822 20/2564 06/01/2564 29,800.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017212949 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  24,000.00 

5. ราคากลาง  24,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๒๐ รายการ 1509900921058 เอ็นเจอาร์ เทรดดิ้ง 24,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1509900921058 เอ็นเจอาร์ เทรดดิ้ง 640114261914 21/2564 11/01/2564 24,000.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017213582 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  17,000.00 

5. ราคากลาง  17,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

15,990.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ 
นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 

640114239361 23/2564 12/01/2564 15,990.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017305717 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  17,000.00 

5. ราคากลาง  17,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

15,990.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ 
นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 

640114337262 25/2564 18/01/2564 15,990.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017405752 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  14,670.00 

5. ราคากลาง  14,670.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จ านวน ๑๔ รายการ 

1529900328420 ร้านบีพีฟาร์มาซี 14,670.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1529900328420 ร้านบีพีฟาร์มาซี 640114407143 27/2564 19/01/2564 14,670.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017315732 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  22,000.00 

5. ราคากลาง  22,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

20,900.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ 
นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 

640114341603 28/2564 19/01/2564 20,900.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017456797 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน ๓๐๐ ตัว โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  81,000.00 

5. ราคากลาง  81,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เก้าอ้ีพลาสติก 3509901199581 ตนานุวัฒน์ 81,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3509901199581 ตนานุวัฒน์ 640114383794 29/2564 25/01/2564 81,000.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017486556 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  20,431.00 

5. ราคากลาง  20,431.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัสดุส านักงาน จ านวน ๑๓ รายการ 0503542003242 คลังเครื่องเขียน 20,431.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503542003242 คลังเครื่องเขียน 640114401926 30/2564 25/01/2564 20,431.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64027015372 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อสุ่มไก่  (เบอร์  ๓)  ตามโครงการรณรงค์  ลด  งด  เผาใบยางและขยะ  เพ่ือลดปัญหาหมอกควัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  14,000.00 

5. ราคากลาง  14,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 สุ่มไก่ (เบอร์ ๓) ตามโครงการรณรงค์ ลด งด เผาใบ
ยางและขยะ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

3501900647818 นายจรูญ  ภิรมย์ 14,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3501900647818 นายจรูญ  ภิรมย์ 640214094959 32/2564 25/01/2564 14,000.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017493946 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) จ านวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  8,600.00 

5. ราคากลาง  8,600.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

7,980.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ 
นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 

640214072473 33/2564 25/01/2564 7,980.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017527893 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) จ านวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  15,000.00 

5. ราคากลาง  15,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

14,500.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ 
นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 

640114440004 34/2564 26/01/2564 14,500.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117304344 

3. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4. งบประมาณ  1,086,000.00 

5. ราคากลาง  1,117,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 

0505550000852 บริษัท  กาญจนาธุรกิจ
ก่อสร้าง จ ากัด 

812,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505550000852 บริษัท  กาญจนาธุรกิจ
ก่อสร้าง จ ากัด 

640122006842 5/2564 18/01/2564 812,000.00 ส่งงานล่าช้า
กว่าก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63107098919 

3. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านนายสุพจน์ ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4. งบประมาณ  800,000.00 

5. ราคากลาง  697,300.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตก บ้านนายสุพจน์ 
ถึงบ้านนางนิศรา หมู่ที่ 8 

0503557001381 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ค า
วิศวกรรม 

523,200.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503557001381 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่
ค าวิศวกรรม 

640122016214 6/2564 21/01/2564 523,200.00 จัดท าสัญญา/ 
PO แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117307672 

3. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายไหล่ทางหินคลุกล าเหมืองสาธารณประโยชน์  
(ฝั่งตะวันตก) จากแยกซอย 3 ร่องกอก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4. งบประมาณ  750,000.00 

5. ราคากลาง  696,600.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทาง
หินคลุกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ (ฝั่งตะวันตก) 
จากแยกซอย 3 ร่องกอก หมู่ที่ 9 

0503557001381 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ค า
วิศวกรรม 

535,100.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503557001381 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่
ค าวิศวกรรม 

640122020577 7/2564 21/01/2564 535,100.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 


