
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  21  พฤษภาคม  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

    โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการ
เสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุโครงการงานประชาสัมพันธโ์รงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
1.   เห็นชอบ 

       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุโครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุโครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อวัสดุตามโครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย ภูมิ
มินทร์ ปัญญามัง (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๕,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นายอนนท์ หันทยุง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  29  สิงหาคม  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
          ระดับประถมศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

    โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการ
เสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
แล้วเสร็จ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
1.   เห็นชอบ 

       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อวัสดุตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวังน้ าเย็นสหภัณฑ์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นายอนนท์ หันทยุง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  30  สิงหาคม  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและ 
          บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

    โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการ
เสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
1.   เห็นชอบ 

       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุตามโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุตามโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซื้อวัสดุตามโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จ านวน ๑ 
โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวังน้ าเย็นสหภัณฑ์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

 

(นายอนนท์ หันทยุง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  27 กันยายน  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพและ 
          โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

    โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการ
เสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
1.   เห็นชอบ 

       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุตามโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุตามโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพและ
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุตามโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ส าหรับปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.กิมเจริญ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

  

(นายอนนท์ หันทยุง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  17 ธันวาคม  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

    โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการ
เสนอราคา เช่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
1.   เห็นชอบ 

       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้มีโครงการ เช่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               บริการระบบอินเตอร์เน็ต ประเภทความเร็วสูง จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริป
เปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๕๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    
    

  

 

(นายอนนท์ หันทยุง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

ที่   .................                                             วันที่  16  กันยายน  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ส าหรับรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งท่ี 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

    โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท าประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการ
เสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรมและประสบ
อุบัติภัย ส าหรับรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งท่ี 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสร็จ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ี 
     ( นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน ) 

 
1.   เห็นชอบ 

       2.   อนุมัติ 

               

    ลงช่ือ      
          ( นายอนนท์  หันทยุง ) 

                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ช ารุด
ทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ส าหรับรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู คร้ังที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ส าหรับรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งท่ี ๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย 
ส าหรับรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งท่ี ๑ จ านวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ปุลวัชรวัสดุ
ก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
    

  

  

(นายอนนท์ หันทยุง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศการซื้อจัดจ้าง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ปีงบประมาณ 2562 

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 


