
ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 17,158.55 17,156.55 เฉพำะเจำะจง

2 3,885.00 3,885.00 เฉพำะเจำะจง

3 685.00 685.00 เฉพำะเจำะจง

4 1,430.00 1,430.00 เฉพำะเจำะจง

5 3,110.00 3,110.00 เฉพำะเจำะจง

6 9,170.06 9,170.06 เฉพำะเจำะจง

7 12,947.00 12,947.00 เฉพำะเจำะจง

8 7,150.00 7,150.00 เฉพำะเจำะจง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
ศูนย์ป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืภำคเหนือ (พษิณุโลก)

วันที่.........เดือน.....ธันวำคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  
ลว. 21 ต.ค.62

สรปุผลการจัดซ้ือ

(โครงกำรเสริมสร้ำงฯ) ลว. 2 ธ.ค.62
วัสดุโฆษณำ-เผยแพร่ ร้ำน พพีอีำร์ อิง้เจท็ ร้ำน พพีอีำร์ อิง้เจท็ รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  3/63  

วัสดุโฆษณำ-เผยแพร่ ร้ำน พพีอีำร์ อิง้เจท็ ร้ำน พพีอีำร์ อิง้เจท็ รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  5/63  

วัสดุโฆษณำ-เผยแพร่ ร้ำน พพีอีำร์ อิง้เจท็ ร้ำน พพีอีำร์ อิง้เจท็ รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  4/63  
ลว. 2 ธ.ค.62

วัสดุส ำนักงำน หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ)่ หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ่) รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  6/63  
(โครงกำรอบรมยุวประมง) ลว. 2 ธ.ค.62

(โครงกำรอบรมยุวประมง) ลว. 2 ธ.ค.62

(โครงกำรอบรมยุวประมง) ลว. 11 ธ.ค.62
วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  9/63  

วัสดุส ำนักงำน หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ)่ หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ่) รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  11/63  

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  10/63  
ลว. 16 ธ.ค.62

ลว. 16 ธ.ค.62

(โครงกำรจดัเวทีฯ)

แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

9 6,850.00 6,850.00 เฉพำะเจำะจง

1 15,800.00 15,800.00 เฉพำะเจำะจง

2 31,620.00 31,620.00 เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
ศูนย์ป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืภำคเหนือ (พษิณุโลก)

วันที่.........เดือน......ธันวำคม......พ.ศ......๒๕๖2.......

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

วัสดุคอมพวิเตอร์ หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ)่ หจก.วิทยำคำร โอ เอ (สนง.ใหญ่) รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  12/63  

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

ลว. 16 ธ.ค.62

สรปุผลการจัดจ้าง

(นข 393 พล.) ลว. 2 ธ.ค.62
จดัจำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ ร้ำนรุ่งเรืองแอร์ ร้ำนรุ่งเรืองแอร์ รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  4/63  

(กม 6448 พล.) ลว. 4 ธ.ค.62
จดัจำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ อูเ่ฉลิมพล เซอร์วิส อูเ่ฉลิมพล เซอร์วิส รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งลขที่  5/63  

แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 1,160.00 1,160.00 เฉพำะเจำะจง

2 3,390.00 3,390.00 เฉพำะเจำะจง

3 670.00 670.00 เฉพำะเจำะจง

4 34,167.50 34,167.50 เฉพำะเจำะจง

6 4,080.45 4,080.45 เฉพำะเจำะจง

7 1,571.40 1,571.40 เฉพำะเจำะจง

8 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดื ล ำปำง
วันที่.........เดือน.....ธันวำคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

โครงกำรอบรมยุวประมง คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ลว. 2 ธ.ค.62
วัสดุคอมพวิเตอร์ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัท๊อป พ ีซี  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดท๊อป พี ซี รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  5/63  

สรปุผลการจัดซ้ือ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ร้ำนพเีอน็ปำ้ยสวยดีไซด์ ร้ำนพเีอน็ปำ้ยสวยดีไซด์ รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  7/63  

โครงกำรอบรมยุวประมง ลว. 2 ธ.ค.62
วัสดุส ำนักงำน หำ้งหุน้ส่วนจดั แอลพไีฮเทคเซนเตอร์ หำ้งหุน้ส่วนจดั แอลพไีฮเทคเซนเตอร์ รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  6/63  

ควบคุมเฝ้ำระวัง ลว. 31 ต.ค.62
วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพฒันำสหกลจ ำกดั บริษัทพฒันำสหกลจ ำกดั รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  2/63  

ลว. 2 ธ.ค.62โครงกำรอบรมยุวประมง

อ ำนวยกำร ลว. 31 ต.ค.62
วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพฒันำสหกลจ ำกดั บริษัทพฒันำสหกลจ ำกดั รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  5/63  

วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพฒันำสหกลจ ำกดั บริษัทพฒันำสหกลจ ำกดั รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  5/63  

เสริมสร้ำงฯ ลว. 31 ต.ค.62
วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพฒันำสหกลจ ำกดั บริษัทพฒันำสหกลจ ำกดั รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  5/63  

โครงกำรอบรมยุวประมง ลว. 31 ต.ค.62

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง

2 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง

3 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง

4 1,300.00 1,300.00 เฉพำะเจำะจง

5 3,450.00 3,450.00 เฉพำะเจำะจง

6 10,630.00 10,630.00 เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดื ล ำปำง
วันที่.........เดือน.....ธันวำคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

สรปุผลการจัดจ้าง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

น้ ำจดืเขื่อนกิว่คอหมำ  ล ำปำง
ประจ ำหน่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง

จำ้งเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก นำยวีละ  สัตย์มำก นำยวีละ  สัตย์มำก รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  15/62  
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ลว. 28 ก.ย.62

ปรำบปรำมประมงน้ ำจดืล ำปำง

จำ้งเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก นำงสำวกฤตพร  บตุรค ำลือ นำงสำวกฤตพร  บตุรค ำลือ รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  1/62  
งำนธุรกำรประจ ำหน่วยปอ้งกนัและ ลว. 30 ต.ค.62

หน่วยปอ้งกนัและปรำบปรำม
ประมงน้ ำจดืล ำปำง

จำ้งเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก นำงนงลักษณ์  ไชยชนะ นำงนงลักษณ์  ไชยชนะ รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  2/62  
พนักงำนท ำควำมสะอำดประจ ำ ลว. 30 ต.ค.62

รักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ลว. 2 ธ.ค.62
กย - 1137  ล ำปำง

จดัจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุง อูช่่ำงพล  โดยนำยศิริพล  ศรีสอน อูช่่ำงพล  โดยนำยศิริพล  ศรีสอน รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  10/63  

รักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ลว. 13 ธ.ค.62
กข- 7070  ล ำปำง

จดัจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุง อูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่มอูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่ม รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  11/63  

จดัจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุง อูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่มอูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่ม รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  9/63  

ม-3787  ล ำปำง
รักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ลว. 2 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 6,860.00 6,860.00 เฉพำะเจำะจง

2 6,860.00 6,860.00 เฉพำะเจำะจง

3 15,905.10 15,905.10 เฉพำะเจำะจง

4 3,528.20 3,528.20 เฉพำะเจำะจง

5 2,244.20 2,244.20 เฉพำะเจำะจง

6 2,107.20 2,107.20 เฉพำะเจำะจง

1 750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

วันที่.........เดือน.....ธันวำคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

สรปุผลการจัดซ้ือ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ เลขที่และวันที่ของ
งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

(โครงกำรอบรบยุวประมง) ลว. 9 ธ.ค.62
วัสดุส ำนักงำน บ. เด่นชัยเทรค จ ำกดั บ. เด่นชัยเทรค จ ำกดั รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  4/63  

วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  

วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  
(โครงกำรอบรบยุวประมง) ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ลว. 22 ต.ค.62

วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  
(เสริมสร้ำงฯ) ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ลว. 22 ต.ค.62

(ควบคุมฯ) ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ลว. 22 ต.ค.62

(อ ำนวยกำร) ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ลว. 22 ต.ค.62
วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  

วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  
(จดัเวทีฯ) ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ดอยสะเกด็พฒันำ จ ำกดั ลว. 22 ต.ค.62

จำ้งเหมำท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ ร้ำน อนิดีไซน์ ร้ำน อินดีไซน์ รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  6/63  
(โครงกำรอบรบยุวประมง) ลว. 9 ธ.ค.62

สรปุผลการจัดจ้าง

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 480.00 480.00 เฉพำะเจำะจง

2 1500 1500 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ เลขที่และวันที่ของ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....พฤศจกิำยน ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืเขื่อนภูมิพล ตำก

วันที่.........เดือน.....พฤศจกิำยน......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

สรปุผลการจัดซ้ือ

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง ร้ำน พรมสีดำพำณิชย์ ร้ำน พรมสีดำพำณิชย์ รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  7/63  

จดัจำ้งท ำปำ้ยเขตอนุรักษ์ ร้ำนฮอดโฆษณำ ร้ำนฮอดโฆษณำ รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  6/63  
โครงกำรเสริมส้รำง ลว. 9 ธ.ค.62

โครงกำรเสริมส้รำง ลว. 16 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 2,719.00 2,719.00 เฉพำะเจำะจง

2 988.00 988.00 เฉพำะเจำะจง

3 522.00 522.00 เฉพำะเจำะจง

4 6,753.40 6,753.40 เฉพำะเจำะจง

1 1,460.00 1,460.00 เฉพำะเจำะจง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ เลขที่และวันที่ของ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....ธันวำคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืเขื่อนสิริกต์ิิ อตุรดิตถ์

วันที่.........เดือน.....ธันวำคม.....พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ร้ำนสรรพทิยำ 2558 ร้ำนสรรพิทยำ 2558 รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  9/63  
ลว. 2 ธ.ค.62

สรปุผลการจัดซ้ือ

ลว. 1 พ.ย.62
ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ หจก.ร่วมจติปโิตรเล่ียม หจก.ร่วมจติปโิตรเล่ียม รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/จำ้งเลขที่  4/63  

ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ หจก.ร่วมจติปโิตรเล่ียม หจก.ร่วมจติปโิตรเล่ียม รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/จำ้งเลขที่  3/63  

ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ หจก.ร่วมจติปโิตรเล่ียม หจก.ร่วมจติปโิตรเล่ียม รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/จำ้งเลขที่  5/63  
ลว. 1 พ.ย.62

ลว. 1 พ.ย.62

จำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ อูภ่รณ์มงคล อูภ่รณ์มงคล รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้อ/จำ้งเลขที่  8/63  
(เทรนเลอร์บรรทุกน้ ำมัน) ลว. 2 ธ.ค.62

สรปุผลการจัดจ้าง

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง

2 4,350.00 4,350.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....ธันวำคม  ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืบึงบอระเพด็ นครสวรรค์

วันที่.........เดือน.....ธันวำคม......พ.ศ......๒๕๖2.......

ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ฟำร์มไพบลูย์พนัธ์ุปลำ ฟำร์มไพบูลย์พันธ์ุปลำ รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  5/63  

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง
สรปุผลการจัดซ้ือ

ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  
เมืองนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์

ลว.   ธ.ค.62

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1


