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1 ศพจ.อา่งทอง 5 ต.ค 59  - อาหารปลาทับทิมกลาง ราคากระสอบละ 680 บาท จ านวน 10 กระสอบ 680 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 680 บริษัทไอดักจ ากดั 680
 - อาหารปลากะพง ราคากระสอบละ 1,150 บาท จ านวน 2 กระสอบ 1,150 1,150 1,150

2 ศพจ.อา่งทอง 11 ต.ค 59 พ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ราคากโิลกรัมละ 55 บาท จ านวน 100 กโิลกรัม 55 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 55 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 55
3 ศพจ.อา่งทอง 17 ต.ค 59 ถงุพลาสติก 20x30 ราคากโิลกรัมละ 71 บาท จ านวน 50 กโิลกรัม 71 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 71 บริษัทไอดักจ ากดั 71
4 ศพจ.อา่งทอง 17 ต.ค 59 พลาสติก 6 เมตร ยาว 100 เมตร ราคาม้วนละ 17,000 บาท จ านวน 2 ม้วน 17,000 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 17,000 บริษัทไอดักจ ากดั 17,000
5 ศพจ.อา่งทอง 25 ต.ค 59 ใบเคร่ืองตีน้ า ราคาใบละ 140 บาท จ านวน 10 ใบ 140 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 140 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 140
6 ศพจ.อา่งทอง 25 ต.ค 59  - เชือกไนล่อน ราคากโิลกรัมละ 95 บาท จ านวน 20.10 กโิลกรัม 95 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 95 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 95

 - ปูนขาว ราคากโิลกรัมละ 3.95 บาท จ านวน 1,000 กโิลกรัม 4 4 4
7 ศพจ.อา่งทอง 25 ต.ค 59 น้ ายาท าความสะอาด ราคาโหลละ 11,988 บาท จ านวน 2 โหล 11,988 ตกลงราคา บริษัทพัชรินทร์เพาเวอร์คลีนจ ากดั 11,988 บริษัทพัชรินทร์เพาเวอร์คลีนจ ากดั 11,988
8 ศพจ.อา่งทอง 25 ต.ค 59  - เทปกาวเยอรมัน ราคาม้วนละ 3,280 บาท จ านวน 13 ม้วน 3,280 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 3,280 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 3,280

 - ตาขา่ยพลาสติก ราคาม้วนละ 1,800 บาท จ านวน 18 ม้วน 1,800 1,800 1,800
 - คลิปล็อก 1 นิ้ว ราคาตัวละ 8 บาท จ านวน 150 ตัว 8 8 8
 - เชือกใยยกัษ์ ราคากโิลกรัมละ 150 บาท จ านวน 40 กโิลกรัม 150 150 150

9 ศพจ.อา่งทอง 25 ต.ค 59 รูปในหลวงใส่กรอบ ราคาบานละ 1,000 บาท จ านวน 1 บาน 1,000 ตกลงราคา รุ่งเรืองดิจิตอลโฟโต้ 1,000 รุ่งเรืองดิจิตอลโฟโต้ 1,000
10 ศพจ.อา่งทอง 25 ต.ค 59 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล ราคาแผ่นละ 850 บาท จ านวน 1 แผ่น 850 ตกลงราคา ร้านพัฒนเจริญ 850 ร้านพัฒนเจริญ 850
11 ศพจ.อา่งทอง 27 ต.ค 59  - ออ๊กซ่ี ราคากระป๋องละ 1,100 บาท จ านวน 6 กระป๋อง 1,100 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 1,100 บริษัทไอดักจ ากดั 1,100

 - วิตามินซี ราคากโิลกรัมละ 200 บาท จ านวน 6 กโิลกรัม 200 200 200
12 ศพจ.อา่งทอง 27 ต.ค 59  - ไอโอดีน ราคาแกลลอนละ 980 บาท จ านวน 2 แกลลอน 980 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 980 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 980

 - นิวทรีมิกซ์ ราคาซองละ 580 บาท จ านวน 10 ซอง 580 580 580
 - นมผง ราคาถงุละ 160 บาท จ านวน 3 ถงุ 160 160 160
 - สวิงกรองเปลือกอาร์ทีเมีย ราคาอนัละ 360 บาท จ านวน 4 อนั 360 360 360
 - สวิงกรองเนื้ออาร์ทีเมีย ราคาอนัละ 290 บาท จ านวน 4 อนั 290 290 290
 - สวิงคัดกุ้งเบอร์ 1 ราคาอนัละ 80 บาท จ านวน 6 อนั 80 80 80
 - สวิงคัดกุ้งเบอร์ 2 ราคาอนัละ 80 บาท จ านวน 6 อนั 80 80 80
 - สวิงคัดกุ้งเบอร์ 3 ราคาอนัละ 80 บาท จ านวน 6 อนั 80 80 80
 - EDTA ราคากระป๋องละ 130 บาท จ านวน 6 กระป๋อง 130 130 130
 - PL1 ราคากระป๋องละ 780 บาท จ านวน 6 กระป๋อง 780 780 780
 - เชฟไตรอโซนโซเดียม ราคากระป๋องละ 3,900 บาท จ านวน 2 กระป๋อง 3,900 3,900 3,900
 - สกอร์ไบร์ท ราคาโหละ 250 บาท จ านวน 1 โหล 250 250 250
 - หัวดูดตะกอน ราคาอนัละ 150 บาท จ านวน 12 อนั 150 150 150
 - ไม้กวาด ราคาอนัละ 60 บาท จ านวน 6 อนั 60 60 60
 - แปรงทองเหลืองพร้อมด้าม ราคาอนัละ 150 บาท จ านวน 6 อนั 150 150 150
 - คลอรีน ราคาถงัละ 1,800 บาท จ านวน 3 ถงั 1,800 1,800 1,800

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือนตามแบบสขร.๑ ประจ าเดือนธันวาคม 2559
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13 ศพจ.อา่งทอง 27 ต.ค 59 จ้างเหมาบริการถา่ยเอกสาร ราคาแผ่นละ .50 บาท จ านวน 750 แผ่น  .50 ตกลงราคา ร้านพัฒนเจริญ .50 ร้านพัฒนเจริญ .50
14 ศพจ.อา่งทอง 8 พ.ย 59 อาหารกุ้งกา้มกราม เบอร์ 4 ราคากระสอบละ 900 บาท จ านวน 2 กระสอบ 900 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 900 บริษัทไอดักจ ากดั 900
15 ศพจ.อา่งทอง 11 พ.ย 59  - ผ้าประดับสีขาว ราคาหลาละ 35 บาท จ านวน 30 หลา 35 ตกลงราคา ไทยวิวัฒน์ 35 ไทยวิวัฒน์ 35

 - ผ้าประดับสีด า ราคาหลาละ 35 บาท จ านวน 31 หลา 35 35 35
 - ผ้าประดับสีขาว 60 หรา ราคาม้วนละ 1,900 ม้วน จ านวน 1 ม้วน 1,900 1,900 1,900
 - ผ้าประดับสีด า 60 หรา ราคาม้วนละ 1,900 ม้วน จ านวน 1 ม้วน 1,900 1,900 1,900
 - ปากกา ราคาชุดละ 50 บาท จ านวน 1 ชุด 50 50 50
 - โอเอซีส ราคากอ้นละ 25 บาท จ านวน 2 กอ้น 25 25 25
 - ดอกกหุลาบขาว ราคาช่อละ 79 บาท จ านวน 10 ช่อ 79 79 79
 - พานสีทอง ราคาใบละ 35 บาท จ านวน 5 ใบ 35 35 35
 - สมุดลงนามถวาย ราคาเล่มละ 275 บาท จ านวน 1 เล่ม 275 275 275
 - ปากกาต้ังโต๊ะ ราคาด้ามละ 23 บาท จ านวน 1 ด้าม 23 23 23
 - พานเคร่ืองทองน้อย ราคาชุดละ 1,600 บาท จ านวน 1 ชุด 1,600 1,600 1,600

16 ศพจ.อา่งทอง 11 พ.ย 59 จ้างเหมาบริการท าตรายาง ศูนยฯ์ 4 บรรทัด ราคาอนัละ 600 บาท จ านวน 1 อนั 600 ตกลงราคา นายสมชาย รัตน์ประสาทพร 600 นายสมชาย รัตน์ประสาทพร 600
จ้างเหมาบริการท าตรายาง ผอ.ฯ ราคาอนัละ 300 บาท จ านวน 3 อนั 300 300 300
จ้างเหมาบริการท าตรายาง ศูนยฯ์ ราคาอนัละ 180 บาท จ านวน 2 อนั 180 180 180
จ้างเหมาบริการท าตรายาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ราคาอนัละ 150 บาท จ านวน 1 อนั 150 150 150

17 ศพจ.อา่งทอง 11 พ.ย 59  - ฟองน้ าใหญ่ ราคาอนัละ 38 บาท จ านวน 5 อนั 38 ตกลงราคา บิก๊ซีอา่งทอง 38 บิก๊ซีอา่งทอง 38
 - แปรงล้างห้องน้ า ราคาอนัละ 49 บาท จ านวน 2 อนั 49 49 49
 - เบอร์ด้ี 3in1 เอ ราคาห่อละ 82 บาท จ านวน 1 ห่อ 82 82 82
 - เบอร์ด้ี 3in1 โร ราคากระป๋องละ 82 บาท จ านวน 2 ห่อ 82 82 82
 - กระบอกฉดี ราคาอนัละ 45 บาท จ านวน 7 อนั 45 45 45

18 ศพจ.อา่งทอง 17 พ.ย 59 จ้างเหมาบริการเช็คระยะรถยนต์ 220,000 กม. กง-3856 อา่งทอง ราคาชุดละ  6,976.40 ตกลงราคา โตโยต้าโฆสิตอา่งทอง  6,976.40 โตโยต้าโฆสิตอา่งทอง   6,976.40
6,976.40 บาท จ านวน 1 ชุด

19 ศพจ.อา่งทอง 18 พ.ย 59 เกลือ ราคากโิลกรัมละ 4.50 บาท จ านวน 1,000 กโิลกรัม         4.50 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั         4.50 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 4.5
20 ศพจ.อา่งทอง 18 พ.ย 59 อาร์ทีเมีย ราคาโหลละ 17,000 บาท จ านวน 1 โหล 17,000 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 17,000 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 17,000
21 ศพจ.อา่งทอง 21 พ.ย 59 กล่องล็อค ราคาใบละ 170 บาท จ านวน 1 ใบ 170 ตกลงราคา นายมาโนช พรมชาติ 170 นายมาโนช พรมชาติ 170
22 ศพจ.อา่งทอง 22 พ.ย 59 ดีเซล ราคาลิตรละ 24.17 บาท จ านวน 400 ลิตร 24 ตกลงราคา หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม 24 หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม 24
23 ศพจ.อา่งทอง 28 พ.ย 59 ฟอร์มูลล่า สปีด ราคาขวดละ 480 บาท จ านวน 6 ขวด 480 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 480 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 480
24 ศพจ.อา่งทอง 29 พ.ย 59 น้ าด่ืม ราคาถงัละ 15 บาท จ านวน 74 ถงั 15 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 15 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 15
25 ศพจ.อา่งทอง 30 พ.ย 59 เต้าหูไ้ข ่ราคาหลอดละ 7.50 บาท จ านวน 380 หลอด         7.50 ตกลงราคา ตรองฤทัย รสชะเอม         7.50 ตรองฤทัย รสชะเอม          7.50
26 ศพจ.อา่งทอง 1 ธ.ค 59 ดีเซล ราคาลิตรละ 24.67 บาท จ านวน 400 ลิตร       24.67 ตกลงราคา หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม       24.67 หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม        24.67
27 ศพจ.อา่งทอง 6 ธ.ค 59 จ้างเหมาบริการท าป้ายตัวอกัษรซิลพ่นสีทอง ชื่อศูนยฯ์ พร้อมติดต้ัง ขนาด 15 cm.       8,000 ตกลงราคา ร้านพัฒนเจริญ       8,000 ร้านพัฒนเจริญ        8,000

ราคาชุดละ 8,000 บาท จ านวน 1 ชุด
จ้างเหมาบริการท าป้ายตัวอกัษรซิลพ่นสีทอง ชื่อศูนยฯ์ พร้อมติดต้ัง ขนาด 10 cm.       5,000       5,000        5,000
ราคาชุดละ 5,000 บาท จ านวน 1 ชุด
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28 ศพจ.อา่งทอง 6 ธ.ค 59  - อาหารปลากนิพืช ราคากระสอบละ 310 บาท จ านวน 20 กระสอบ 310 ตกลงราคา หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 310 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 310
 - อาหารปลาดุก ราคากระสอบละ 470 บาท จ านวน 20 กระสอบ 470 470 470
 - ร าละเอยีด ราคากโิลกรัมละ 12 บาท จ านวน 1,000 กโิลกรัม 12 12 12
 - ปลาป่น ราคากโิลกรัมละ 40 บาท จ านวน 400 กโิลกรัม 40 40 40

29 ศพจ.อา่งทอง 13 ธ.ค 59 อาร์ทีเมีย ราคาโหลละ 17,000 บาท จ านวน 2 โหล 17,000 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 17,000 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 17,000
30 ศพจ.อา่งทอง 13 ธ.ค 59  - อาหารกุ้งกลุาด า เบอร์ 3 ราคากระสอบละ 940 บาท จ านวน 5 กระสอบ 940 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 940 บริษัทไอดักจ ากดั 940

 - อาหารกุ้งกลุาด า เบอร์ 4 ราคากระสอบละ 930 บาท จ านวน 20 กระสอบ 930 930 930
31 ศพจ.อา่งทอง 13 ธ.ค 59 พ่อแม่พันธุ์กบ ราคาคู่ละ 300 บาท จ านวน 50 คู่ 300 ตกลงราคา ร้านสุวรรณพาณิชย์ 300 ร้านสุวรรณพาณิชย์ 300
32 ศพจ.อา่งทอง 13 ธ.ค 59 - ถงุพลาสติก 14x24 ราคากโิลกรัมละ 85 บาท จ านวน 75 กโิลกรัม 85 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 85 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 85

 - ยางรัด ราคากโิลกรัมละ 200 บาท จ านวน 5 กโิลกรัม 200 200 200
33 ศพจ.อา่งทอง 14 ธ.ค 59 - ถงุพลาสติก 18x28 ซิลคู่ตรากรมฯราคากโิลกรัมละ 81 บาท จ านวน 50 กโิลกรัม 81 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 81 บริษัทไอดักจ ากดั 81

- ถงุพลาสติก 18x28 ซิลโค้งราคากโิลกรัมละ 85 บาท จ านวน 50 กโิลกรัม 75 75 75
- ถงุพลาสติก 16x26 ตรากรมฯราคากโิลกรัมละ 81 บาท จ านวน 50 กโิลกรัม 81 81 81
- ถงุพลาสติก 16x26 ซีลโค้งราคากโิลกรัมละ 75 บาท จ านวน 50 กโิลกรัม 75 75 75
- ถงุพลาสติก 20x30 ซีลคู่ ราคากโิลกรัมละ 71 บาท จ านวน 100 กโิลกรัม 71 71 71
- ถงุพลาสติก 20x30 ซีลโค้ง ราคากโิลกรัมละ 75 บาท จ านวน 100 กโิลกรัม 75 75 75

34 ศพจ.อา่งทอง 14 ธ.ค 59 ไดโว่ 2 นิ้ว ราคาเคร่ืองละ 4,500 บาท จ านวน 3 เคร่ือง 4,500 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 4,500 บริษัทไอดักจ ากดั 4,500
35 ศพจ.อา่งทอง 15 ธ.ค 59  - แกส๊โซฮอล์ ราคาลิตรละ 27.26 บาท จ านวน 200 ลิตร       27.26 ตกลงราคา หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม       27.26 หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม        27.26

 - ดีเซล ราคาลิตรละ 26.27 บาท จ านวน 400 ลิตร       26.27       26.27        26.27
 - น้ ามันหล่อล่ืน ราคากระป๋องละ 105 บาท จ านวน 5 กระป๋อง 105 105 105

36 ศพจ.อา่งทอง 21 ธ.ค 59 วิตามินรวม ราคากโิลกรัมละ 240 บาท จ านวน 4 กโิลกรัม 240 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 240 บริษัทไอดักจ ากดั 240
37 ศพจ.อา่งทอง 21 ธ.ค 59 ปูนขาว ราคากโิลกรัมละ 3.95 บาท จ านวน 1,000 กโิลกรัม         3.95 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั         3.95 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั          3.95
38 ศพจ.อา่งทอง 21 ธ.ค 59  - วงส้วมตัน ราคาวงละ 250 บาท จ านวน 6 วง 250 ตกลงราคา ปัน้หลี 2552 250 ปัน้หลี 2552 250

 - วงส้วมกวง ราคาวงละ 140 บาท จ านวน 6 วง 140 140 140
 - สีน้ านาโนแท็กซ์ ราคาแกลลอนละ 580 บาท จ านวน 1 แกลลอน 580 580 580
 - ปูนซีเมนต์ขาว ราคาลูกละ 30 บาท จ านวน 4 ลูก 30 30 30
 - แป๊บน้ า 4 หุน ราคาท่อนละ 240 บาท จ านวน 5 ท่อน 240 240 240
 - ไม้อดั 15 มม.ราคาแผ่นละ 680 บาท จ านวน 1 แผ่น 680 680 680
 - เหล็ก 2 หุน ราคาเส้นละ 60 บาท จ านวน 5 เส้น 60 60 60
 - กอ๊กน้ า 6 หุน ราคาตัวละ 170 บาท จ านวน 1 ตัว 170 170 170
 - มือจับ ราคาอนัละ 24 บาท จ านวน 4 อนั 24 24  24
 - แปรงทองเหลืองพร้อมด้าม ราคาอนัละ 120 บาท จ านวน 3 อนั 120 120 120
 - ไม้ถพูืน้ ราคาอนัละ 130 บาท จ านวน 2 อนั 130 130 130
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 - แม่สีน้ าด า ราคาแกลลอนละ 350 บาท จ านวน 1 แกลลอน 350 350 350
 - แม่สีน้ าแดง 1 ลิตร ราคากระป๋องละ 120 บาท จ านวน 1 กระป๋อง 120 120 120
 - แม่สีน้ าเหลือง 1 ลิตร ราคากระป๋องละ 120 บาท จ านวน 1 กระป๋อง 120 120 120
 - ประตูไม้ 90x200 ราคาบานละ 1,900 บาท จ านวน 4 บาน 1,900 1,900 1,900
 - ประตูไม้ 70x180 ราคาบานละ 1,900 บาท จ านวน 4 บาน 1,600 1,600 1,600
 - บานพับ 4 นิ้ว ราคาตัวละ 60 บาท จ านวน 34 ตัว 60 60 60
 - ลูกบิด ราคาอนัละ 240 บาท จ านวน 2 อนั 240 240 240
 - สายไฟเด่ียว 1x4 ราคาม้วนละ 1,400 บาท จ านวน 1 ม้วน 1,400 1,400 1,400
 - สายไฟออ่น 2x1.5 ราคาม้วนละ 880 บาท จ านวน 1 ม้วน 880 880 880
 - หลอดไฟ 14 วัตต์ LED ราคาหลอดละ 240 บาท จ านวน 15 หลอด 240 240 240
 - ขั้วไฟ ราคาอนัละ 15 บาท จ านวน 15 อนั 15 15 15
 - ลวดเชื่อม ราคากล่องละ 150 บาท จ านวน 1 กล่อง 150 150 150
 - น้ ายาประสานท่อ ราคากระป๋องละ 230 บาท จ านวน 1 กระป๋อง 230 230 230
 - ไม้กวาดแขง็ ราคาอนัละ 45 บาท จ านวน 10 อนั 45 45 45
 - ไม้กวาดออ่น ราคาอนัละ 50 บาท จ านวน 10 อนั 50 50 50
 - กอ๊กซิงค์ ราคาตัวละ 370 บาท จ านวน 1 ตัว 370 370 370
 - สายน้ าดีซิงค์ 18 นิ้ว ราคาเส้นละ 50 บาท จ านวน 1 เส้น 50 50 50
 - ยบิซ่ัมตราช้าง ราคาแผ่นละ 170 บาท จ านวน 1 แผ่น          170          170           170
 - สมารท์บอร์ด 6 มม. ราคาแผ่นละ 250 บาท จ านวน 1 แผ่น          250          250           250
 - สกรูปลายสว่าน 1/14 ราคากล่องละ 420 บาท จ านวน 1 กล่อง 420 420 420
 - แป๊บน้ า 4 หุน ราคาท่อนละ 240 บาท จ านวน 15 ท่อน 240 240 240
 - แม่สีน้ าเงิน ราคาแกลลอนละ 500 บาท จ านวน 1 แกลลอน          500          500           500
 - สายไฟแขง็ 2x2.5 ราคาม้วนละ 1,050 บาท จ านวน 2 ม้วน 1,050 1,050 1,050
 - หลอดไฟ 14 วัตต์ LED ราคาหลอดละ 240 บาท จ านวน 5 หลอด 240 240 240
 - ขั้วเกลียว ราคาอนัละ 15 บาท จ านวน 5 อนั 15 15 15
 - ปูนซีเมนตร้าช้าง ราคาลูกละ 140 บาท จ านวน 2 ลูก 140 140 140
 - เทปพันสายไฟ ราคาม้วนละ 18 บาท จ านวน 10 ม้วน 18 18 18
 - ตาขา่ยพลาสติก ราคาเมตรละ 35 บาท จ านวน 10 เมตร 35 35 35
 - เหล็กไพ+ลูก ราคาชุดละ 67 บาท จ านวน 5 ชุด 67 67 67
 - ใบมีดตัดหญ้าแบบสายสะพาย ราคาใบละ 140 บาท จ านวน 10 ใบ 140 140 140
 - ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว ราคาใบละ 135 บาท จ านวน 5 ใบ 135 135 135
 - ใบตัดเจียเหล็ก 4 นิ้ว ราคาใบละ 135 บาท จ านวน 5 ใบ 23 23 23
 - ตะใบสามเหล่ียม ราคาอนัละ 110 บาท จ านวน 3 อนั 110 110 110
 - สายพาน B44 ราคาเส้นละ 88 บาท จ านวน 4 เส้น 88 88 88

39 ศพจ.อา่งทอง 22 ธ.ค 59 หมึก HP 1102 ราคากล่องละ 2,600 บาท จ านวน 4 กล่อง 2,600 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 2,600 บริษัทไอดักจ ากดั 2,600
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40 ศพจ.อา่งทอง 30พ.ย 59 จ้างเหมาบริการเล้ียงกุ้งกา้มกรามบ่อดิน 8,000 ตกลงราคา นายจรัญ เฉลิมบุญ 8,000 นายจรัญ เฉลิมบุญ 8,000
ประจ าเดือนธันวาคม 2559 จ านวน 1 เดือน

41 ศพจ.อา่งทอง 30พ.ย 59 จ้างเหมาบริการงานบ่อดินอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ปลายี่สกเทศ 7,500 ตกลงราคา นายนิกร ภูสุ่วรรณ 7,500 นายนิกร ภูสุ่วรรณ 7,500
และพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียน ตะเพียนทอง และปลายี่สกเทศ
ประจ าเดือนธันวาคม 2559 จ านวน 1 เดือน


