
แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จ้างเหมาคนงาน 8,000         วิธีเฉพาะ นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000          นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2      จ้างเหมาคนงาน 8,000         วิธีเฉพาะ นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000          นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาคนงาน 8,000         วิธีเฉพาะ นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000          นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

4      จ้างเหมาคนงาน 8,000         วิธีเฉพาะ นางวารี งามเลิศ 8,000          นางวารี งามเลิศ 8,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แม่บ้าน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 จ้างเหมาคนงาน 8,000         วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000          นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยามรักษาความปลอดภัย) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

6      ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,315            วิธีเฉพาะ บริษัท สยามแม็คโคร 1,315             บริษัท สยามแม็คโคร 1,315             มีคุณสมบัติถูกต้อง
(มาจิคลึน กระดาษช าระ) เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
(น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาปรับผ้านุ่ม เหมาะสมภายใน
น้ ายาล้างจาน) วงเงินงบประมาณ

7      ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,690          วิธีเฉพาะ คลีนิกคอมพิวเตอร์ 16,690           คลีนิกคอมพิวเตอร์ 16,690          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(หมึกเติมCanon) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8      ค่าท าป้ายไวนิล 964            วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 964             ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 964            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2564
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าท าป้ายไวนิล 4,800         วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 4,800          ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 4,800          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

10    ค่าจัดซ้ือร าข้าว 310               วิธีเฉพาะ นายศรัณยู คงสมจิตต์ 3,100             นายศรัณยู คงสมจิตต์ 3,100             มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

11 ค่าจัดซ้ือมูลแกลบ 22,500          วิธีเฉพาะ นายชาตรี รักธรรม 22,500           นายชาตรี รักธรรม 22,500          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

12 ค่าเก็บขยะ 300            วิธีเฉพาะ อบต.ทับตีเหล็ก 300             อบต.ทับตีเหล็ก 300            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนมิถุนายน 2564 เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี 5,600         วิธีเฉพาะ บริษัท สุพรรณ 5,600          บริษัท สุพรรณ 5,600          มีคุณสมบัติถูกต้อง
SI500 เจาะจง ผ้าเบรคพัฒนา จ ากัด ผ้าเบรคพัฒนา จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14    ค่าไถ(ไถดะและไถแปร) 9,000         วิธีเฉพาะ นายเจริญชัย รักศรี 9,000          นายเจริญชัย รักศรี 9,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14    ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000         วิธีเฉพาะ หนองสามผ้าไทย 3,000          หนองตาสามผ้าไทย 3,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ธงชาติ) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15    ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี 3,400         วิธีเฉพาะ ฮวดหลีแบตเตอร่ี 3,400          ฮวดหลีแบตเตอร่ี 3,400          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
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ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

16 ค่าท าป้ายโครงการพัฒนา 24,000       วิธีเฉพาะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 24,000        ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 24,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง
และส่งเสริมการเกษตร เจาะจง ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอราคา
(ค่าท าป้ายโรอัพ) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
17    ค่าจ้างฉีดพ่นน้ าหมัก 6,000         วิธีเฉพาะ นางมะปราง ศรีหาวงศ์ 6,000          นางมะปราง ศรีหาวงศ์ 6,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง

โครงการพัฒนาและส่ง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เสริมการเกษตร เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
18    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 10,000       วิธีเฉพาะ นายสมพร ศรีศักดา 10,000        นายสมพร ศรีศักดา 10,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง

(น้ าหมักชีวภาพผลิต เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
จากปลา) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
19    ค่าส่งไปรษณีย์ 204            วิธีเฉพาะ บริษัทไปรษณีย์ 204             บริษัทไปรษณีย์ 204            มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจาะจง ไทย จ ากัด ไทย จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

20 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน 20,356.28         วิธีเฉพาะ บริษัท กวางทอง 20,356.28          บริษัท กวางทอง 20,356.28         มีคุณสมบัติถูกต้อง
การท าแปลงสาธิตปลูกพืช เจาะจง เจริญ จ ากัด เจริญ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ในสถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
21    ค่าไถ (ไถดะและไถแปร) 9,000               วิธีเฉพาะ นางมณฑา กอนกล่อม 9,000                 นางมณฑา กอนกล่อม 9,000                มีคุณสมบัติถูกต้อง

โครงการพัฒนาและส่ง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เสริมการเกษตรภาร เหมาะสมภายใน
กลาง) วงเงินงบประมาณ

22    ค่าจ้างท าป้ายขาเหล็ก 150,000           วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 15,000               นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 15,000              มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมติดต้ัง (โครงการ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
พัฒนาคุณภาพดิน) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
23    ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 2,289.80           วิธีเฉพาะ บริษัท สุพรรณผ้า 2,289.80            บริษัท สุพรรณผ้า 2,289.80           มีคุณสมบัติถูกต้อง

รักษารถยนต์ราชการ เจาะจง เบรคพัฒนา จ ากัด เบรคพัฒนา จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน เหมาะสมภายใน
98-3642(รถด้ัม) วงเงินงบประมาณ
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

24 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 25,500       วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 25,500        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 25,500        มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ถังหมัก กากน้ าตาล สมุนไพร) เจาะจง ม่ันคงกิจการุญ ม่ันคงกิจการุญ ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เหมาะสมภายใน
การพัฒนาท่ีดิน วงเงินงบประมาณ

25    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 74,375       วิธีเฉพาะ นายนิมืตร สว่างศรี 74,375        นายนิมืตร สว่างศรี 74,375        มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการบริหารจัดการ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
26    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 45,760       วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 45,760        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 45,760        มีคุณสมบัติถูกต้อง

พร้อมขนส่ง โครงการ เจาะจง ม่ันคงกิจการุญ ม่ันคงกิจการุญ ครบถ้วน เสนอราคา
สาธิตการปรับปรุงบ ารุงดิน เหมาะสมภายใน
(กากน้ าตาล วัสดุหมักสับปะรด) วงเงินงบประมาณ

27    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 28,200       วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 28,200        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 28,200        มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการศูนย์เรียนรู้การ เจาะจง ม่ันคงกิจการุญ ม่ันคงกิจการุญ ครบถ้วน เสนอราคา
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เหมาะสมภายใน
(กากน้ าตาล สมุนไพร) วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

28 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 34,500       วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 34,500        นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 34,500        มีคุณสมบัติถูกต้อง
(โครงการสาธิตการปรับปรุง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ดิน)มูลวัว ข้ีไก่แกลบ ร าละเอียด) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
29    ค่าจ้างเหมผลิตน้ าหมัก 30,000       วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 30,000        นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 30,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง

ชีวภาพ (โครงการฟ้ืนฟูและ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
30    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 85,000       วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 85,000        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 85,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง

(โดโลไมท์) โครงการบริหาร เจาะจง เกษมปูนมาร์ล เกษมปูนมาร์ล ครบถ้วน เสนอราคา
จัดการดินและเขตพัฒนาท่ีดิน และปูนขาว และปูนขาว เหมาะสมภายใน
ลุ่มน้ า) พร้อมบรรจุกระสอบ วงเงินงบประมาณ

31    ค่าจ้างผลิตน้ าหมักชีวภาพ 39,000       วิธีเฉพาะ นายวิชา ทองโสภา 39,000        นายวิชา ทองโสภา 39,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการบริหารจัดการ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ดินและน้ าเขตพัฒนาท่ีดิน เหมาะสมภายใน
ลุ่มน้ า) วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

32 ค่าจ้างปลูกไม้ยืนต้น 9,700         วิธีเฉพาะ นายสุวิทย์ สวัสดี 9,700          นายสุวิทย์ สวัสดี 9,700          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(โครงการจัดท าระบบอนุรักษ์ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เหมาะสมภายใน
(ค่าขุดหลุม ปุ๋ยคอก) วงเงินงบประมาณ

33    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5,200         วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5,200          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5,200          มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการส่งเสริมการด าเนิน เจาะจง ม่ันคงกิจการุญ ม่ันคงกิจการุญ ครบถ้วน เสนอราคา
งานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เหมาะสมภายใน
(ถังหมัก กากน้ าตาล สมุนไพร สับปะรด) วงเงินงบประมาณ

34    ค่าจ้างเหมาขุดหญ้าแฝก 144,000     วิธีเฉพาะ น.ส.ช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 144,000      น.ส.ช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 144,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมปลูก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
35    ค่าจ้างเหมาขุดหญ้าแฝก 144,000     วิธีเฉพาะ นายมณเฑียร เผ่ือนสุริยา 144,000      นายมณเฑียร เผ่ือนสุริยา 144,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง

พร้อมปลูก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

36 ค่าจ้างเหมาขุดหญ้าแฝก 288,000     วิธีเฉพาะ นายสมพร ศรีศักดา 288,000      นายสมพร ศรีศักดา 288,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมปลูก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

37    ค่าจ้างเหมาขุดหญ้าแฝก 144,000     วิธีเฉพาะ นายศรัณยู คงสมจิตต์ 144,000      นายศรัณยู คงสมจิตต์ 144,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมปลูก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

38    ค่าจ้างเหมาขุดหญ้าแฝก 240,000     วิธีเฉพาะ นายศรัณยู คงสมจิตต์ 240,000      นายศรัณยู คงสมจิตต์ 240,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมปลูก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

39    ค่าจางเหมาจัดท าแปลง 52,200       วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 52,200        นายนิมิตร สว่างศรี 52,200        มีคุณสมบัติถูกต้อง
ขยายพันธ์หญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

40 ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 260,000     วิธีเฉพาะ บริษัท ชัยนาวิน 260,000      บริษัท ชัยนาวิน 260,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.เมือง วงเงินงบประมาณ

41    ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 157,800     วิธีเฉพาะ บริษัท ชัยนาวิน 157,800      บริษัท ชัยนาวิน 157,800     มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.เมือง วงเงินงบประมาณ

42    ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 233,300     วิธีเฉพาะ บริษัท ชัยนาวิน 233,300      บริษัท ชัยนาวิน 233,300     มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.เมือง วงเงินงบประมาณ

43    วิธีเฉพาะ มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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