
ล ำดับท่ี วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวน
โครงกำร

รวมวงเงิน
งบประมำณ

รวมรำคำกลำง
รวมรำคำท่ี
พิจำรณำ
คัดเลือก

วงเงินต่ ำหรือสูงกว่ำรำคำ
กลำง(+สูง)(-ต่ ำกว่ำ)

หมำยเหตุ

1 จัดซ้ือโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 38 437,931.48  - 437,931.48        - -
2 จัดซ้ือโดยวิธีสอบรำคำ  -  -  -  -  -  -
3 จัดซ้ือโดยวิธีประกวดรำคำ  -  -  -  -  -  -
4 จัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ  -  -  -  -  -  -
5 จัดซ้ือโดยวิธีอิเลคทรอนิคส์ 0 -         0 -                    -  -

รวม 38 437,931.48  - 437,931.48        -  -

ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  ท่ีมีรำคำต้ังแต่ 5,000 บำทข้ึนไป 
( / )  เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน รพ.เจริญศิลป์  
(   )  ไม่ได้น ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ออกเผยแพร่  เหตุเพรำะ.......................................................................................................

(ลงช่ือ).....สุทธิวรณ์   ค ำโสภำ..........ผู้รำยงำน
       (นำยสุทธิวรณ์   ค ำโสภำ)
          หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี

สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร
ไตรมาสท่ี  4  ต้ังแต่เดือน  กรกฏาคม  2562 -  กันยายน  2562



รายช่ือผูเ้สนอราคา/ผูมี้คุณสมบติั ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีไดรั้บการ

คดัเลือก

1 วสัดุยานพาหนะฯ 17,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การยางออโตไ้ทร์17,200 17,200.00 หจก.ส.การยางออโตไ้ทร์17,200 17,200.00

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

2 วสัดุการเกษตร 13,005 เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัสวสัด์ิเคมเทคจ ากดั 13,005 13,005 บริษทั พนัสวสัด์ิเคมเทคจ ากดั 13,005 13,005

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนในรอบเดือน  กรกฏาคม  2562  ปีงบประมาณ  2562

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวดัสกลนคร

ล าดบัท่ี โครงการท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการ
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผูย้ืน่/ผูเ้สนอราคา การพิจารณาคดัเลือก
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสงัเขป



3 วสัดุงานบา้นงานครัว 77,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภทัร ซพัพลาย 77,800.00 ร้านธนภทัร ซพัพลาย 77,800.00

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

4 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 11,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสแอนด์ที ซพัพลาย 11,600 11,600 ร้าน เอสแอนด์ที ซพัพลาย 11,600 11,600

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

5 วสัดุงานบา้นงานครัว 34,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสแอนด์ที ซพัพลาย  34,100 34,100 ร้าน เอสแอนด์ที ซพัพลาย  34,100 34,100

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



6 สาธาณูปโภค 749 เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ท จ ากดั 747 749 บ.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ท จ ากดั 747 749

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

7 จา้งเหมา/จา้งอ่ืน 2,664 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 2,664 2,664 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี 2,664 2,664

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

8 วสัดุคอมพิวเตอ์ 13,680 เฉพาะเจาะจง อุดรไอที 13,680 13,680 อุดรไอที 13,680 13,680

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



9 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,385 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที 7,385 7,385 หจก.อุดรไอที 7,385 7,385

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

10 จา้งเหมา/จา้งอ่ืน 7,500 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทม ์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 7,500 7,500 บริษทั ไทม ์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 7,500 7,500

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

11 วสัดุเช้ือเพลิง(แก๊ส) 1,520 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภณัฑแ์ก๊ส 1,520 1,520 ร้านสหภณัฑแ์ก๊ส 1,520 1,520

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



12 ครุภณัฑส์ านกังาน 21,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์ 21,000 21,000 ร้านเจริญกิจแอร์ 21,000 21,000

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

13 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์ 12100 12,100.00 ร้านเจริญกิจแอร์ 12100 12,100.00

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

14 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,745.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เฒ่าการไฟฟ้า 5,745 5,745.00 หจก.เฒ่าการไฟฟ้า 5,745 5,745.00

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



15 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,200 เฉพาะเจาะจง บริษทัสกลนิวเวฟจ ากดั  7,200 7,200 บริษทัสกลนิวเวฟจ ากดั  7,200 7,200

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

16 วสัดุเช้ือเพลิง(แก๊ส) 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภณัฑแ์ก๊ส 1260 1,260.00 ร้านสหภณัฑแ์ก๊ส 1260 1,260.00

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

17 วสัดุก่อสร้าง 749 เฉพาะเจาะจง หจก. กิมเซง้พาณิชย ์749 749 หจก. กิมเซง้พาณิชย ์749 749

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



18 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ 2,028 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรี 2,028 2,028 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรี 2,028 2,028

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

19 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ 1,560 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรี 1,560 1,560 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรี 1,560 1,560

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

20 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์ 4,000 4,000 ร้านเจริญกิจแอร์ 4,000 4,000

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



21 วสัดุก่อสร้าง 557.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวรรณจกัรยาน 557 557.00 ร้านสวรรณจกัรยาน 557 557.00

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

22 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั  ป่ินใจ 3,000 3,000.00 นายธวชัชยั  ป่ินใจ 3,000 3,000.00

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

23 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ 23,000 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนัต ์ อุส่าห์ 23,000 23,000 นายสุริยนัต ์ อุส่าห์ 23,000 23,000

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



24 จา้งเหมา/จา้งอ่ืนๆ 5,300 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลนครเซอร์วิส โอเอ5,300 5,300 หจก.สกลนครเซอร์วิส โอเอ5,300 5,300

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

25 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,701 เฉพาะเจาะจง หจก.เฒ่าการไฟฟ้า 3701 3,701 หจก.เฒ่าการไฟฟ้า 3701 3,701

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

(ลงช่ือ)     ทิพวนั    บุญวิเศษ (ลงช่ือ)    สุทธิวรณ์   ค  าโสภา

        (นางสาวทิพวนั   บุญวิเศษ)            (นายสุทธิวรณ์   ค  าโสภา)

                 เจา้หนา้ท่ี               หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ



รายช่ือผูเ้สนอราคา/ผูมี้คุณสมบติั ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีไดรั้บการ

คดัเลือก

1 วสัดุคอมพิวเตอร์ 73,787 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรไอที  73,787 หจก.อุดรไอที  73,787

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

2 วสัดุก่อสร้าง 14,965 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 14,965 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 14,965

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนในรอบเดือน  สิงหาคม  2562  ปีงบประมาณ  2562

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวดัสกลนคร

ล าดบัท่ี โครงการท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีการ
จดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผูย้ืน่/ผูเ้สนอราคา การพิจารณาคดัเลือก
เหตุผลท่ีคดัเลือก

โดยสงัเขป



3 จา้งเหมาซ่อม/อ่ืนๆ 2,977 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้เบทส์จ ากดั 2,977 บริษทั โตโยตา้เบทส์จ ากดั 2,977

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

4 วสัดุก่อสร้าง 3,410 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ฯ 3,410 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ฯ 3,410

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

5 วสัดุก่อสร้าง 10,425 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ฯ 10,425 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ฯ 10,425

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



6 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีชยัอะไหล่ยนต ์ 1,800 ร้านทวีชยัอะไหล่ยนต ์ 1,800

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

7 วสัดุส านกังาน 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านครอสติชกรอบรูป 1,350 ร้านครอสติชกรอบรูป 1,350

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

8 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสงัคมธุรกิจ 3,000 ร้านสงัคมธุรกิจ 3,000

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



9 วสัดุการเกษตร 2,530 เฉพาะเจาะจง ร้านพลโยธาพนัธุ์ไม้ 2,530 ร้านพลโยธาพนัธุ์ไม้ 2,530

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

10 จา้งซ่อมครุภณัฑส์ านกังาน 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญกิจแอร์ 1,200 ร้านเจริญกิจแอร์ 1,200

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

11 วสัดุงานบา้นงานครัว 24,064 เฉพาะเจาะจง บ.สกลนิวเวฟจ ากดั(สนง.) 24,064 บ.สกลนิวเวฟจ ากดั(สนง.) 24,064

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม



12 วสัดุก่อสร้าง 10,930 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 10,930 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 10,930

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

13 วสัดุก่อสร้าง 9,090 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 9,090 หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 9,090

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
น้ีโดยตรงและมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในเอกสาร
ตกลงราคาและเสนอ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและขอ
ยนืยนัราคาเดิม

437,931.48

(ลงช่ือ)     ทิพวนั    บุญวิเศษ (ลงช่ือ)    สุทธิวรณ์   ค  าโสภา

        (นางสาวทิพวนั   บุญวิเศษ)            (นายสุทธิวรณ์   ค  าโสภา)

                 เจา้หนา้ท่ี               หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ


