
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,141.00                       5,141.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  99/2562
ประจ ำเดือน  สิงหำคม 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     1    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     5,141.-   บำท รำคำ   5,141.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,852.00                       3,852.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   100/2562
ประจ ำเดือน  สิงหำคม  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     3,852.- บำท รำคำ     3,852.- บำท

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 3,246.40 3,246.40 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  101/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นมะระ  หมู่ท่ี 3 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   สิงหำคม  2562

และบำ้นเปลำะปลอ  หมู่ท่ี 7 เสนอรำคำ     3,246.40   บำท รำคำ    3,246.40 บำท

4 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,597.20 1,597.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    102/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นเปลำะปลอ  หมู่ท่ี 7 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    6   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     1,597.20 บำท รำคำ     1,597.20 บำท

5 จดัซ้ือยางรถยนตส่์วนกลาง  หมายเลขทะเบียน 19,690.01 19,690.01 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1989 สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   103/2562
 กพ-3853 นครรำชสีมำ   หมำยเลขครุภณัฑ ์ เสนอรำคำ     19,690.01 บำท รำคำ     19,690.01 บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  สิงหำคม  2562
001 - 51- 0002

6 จดัซ้ือตน้รวงผ้ึง   ตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 35,100.00                     35,100.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    104/2562
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     8    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     35,100.-  บำท รำคำ   35,100.-  บำท

7 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก 6,200.00                       6,200.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    105/2562
Inkjet Printer) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี     9    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     6,200.-   บำท รำคำ     6,200.- บำท

8 ซ้ือน ้ำด่ืม  ตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 1,500.00                       1,500.00             เฉพำะเจำะจง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    106/2562
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ เสนอรำคำ     1,500.-   บำท รำคำ     1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   สิงหำคม  2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัท่ี       30      เดือน   กนัยำยน   พ.ศ.  2562

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



9 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,585.20 1,585.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    108/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมู่ท่ี 10 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ    1,585.20   บำท รำคำ     1,585.20  บำท

10 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล  ใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำ 23,372.92 23,372.92 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    110/2562
ขนำดใหญ่ขนำดทอ่  12  น้ิว  หมำยเลขครุภณัฑ ์ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    14    สิงหำคม  2562
155-59-0002  ใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  เสนอรำคำ      23,372.92   บำท รำคำ      23,372.92  บำท
 หมำยเลขครุภณัฑ ์155-60-0027  และใชก้บั
เคร่ืองสูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  หมำยเลขครุภณัฑ ์
155-60-0028  สูบน ้ำหมู่ 1

11 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืน  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำและเคร่ือง 6,000.00                       6,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  111/2562
สูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  จ  ำนวน  3  ถงั โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี     15    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ   6,000.-   บำท รำคำ    6,000.- บำท

12 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (กองกำรศึกษำฯ) 8,047.00                       8,047.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    112/2562
 จ  ำนวน  18  รำยกำร   โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     16    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      8,047.-   บำท รำคำ      8,047.- บำท

13 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,585.20 1,585.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    113/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     21    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     1,585.20  บำท รำคำ      1,585.20 บำท

14 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  จ  ำนวน  26  รำยกำร (กองช่ำง) 10,563.00                     10,563.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    114/2562
 เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน  ในส่วนของกองช่ำง โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี      27   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      10,563.-   บำท รำคำ    10,563.- บำท

15 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน  24  รำยกำร 15,746.00                     15,746.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    115/2562
เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำนในส่วนของกองคลงั โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     29    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      15,746.-   บำท รำคำ      15,746.- บำท

16 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,603.20 1,603.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    116/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพพูฒันำ หมู่ท่ี 10  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     29    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      1,603.20   บำท รำคำ      1,603.20 บำท

17 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน  15  รำยกำร 15,746.00                     15,746.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    117/2562
โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี     30    สิงหำคม  2562
เสนอรำคำ      84,187.60   บำท รำคำ      84,187.60  บำท



18 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                       1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร    พวงทอง    นำยพงศกร    พวงทอง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   64/2562
บำ้นเปลำะปลอ หมู่ท่ี 7 และ บำ้นมะระ หมู่ท่ี  3 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     1    สิงหำคม  2562

19 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                       1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร    พวงทอง    นำยพงศกร    พวงทอง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   65/2562
บำ้นเปลำะปลอ หมู่ท่ี 7 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  สิงหำคม  2562

20 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มสมุด 2,040.00                       2,040.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   66/2562
จดหน่วยน ้ำประปำ โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี    7   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      2,040.-   บำท รำคำ      2,040.- บำท

21 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน 7,688.49                       7,688.49             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1989 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   67/2562
กพ-3853 นครรำชสีมำ   หมำยเลขครุภณัฑ ์ เสนอรำคำ    7,688.49   บำท รำคำ      7,688.49  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    8    สิงหำคม  2562
001 - 51- 0002  

22 จำ้งเหมำจดัท ำใบเสร็จรับเงินค่ำน ้ำประปำ  18,000.00                     18,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษทัโจเซฟ  พลำสติก กำร์ด (โครำช) แอนดป์ร้ินท ์จ  ำกดั บริษทัโจเซฟ  พลำสติก กำร์ด (โครำช) แอนดป์ร้ินท ์จ  ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   68/2562
 จ  ำนวน  6,000  ชุด  โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      18,000.-   บำท รำคำ     18,000.- บำท

23 จา้งเหมาบริกำรรถขดุไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ 24,500 24,500 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   69/2562
จ ำนวน  1  คนั เสนอรำคำ      24,500.-   บำท รำคำ     24,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  14  สิงหำคม  2562

24 จำ้งเหมำท ำป้ำย ตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 864.00                          864.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   70/2562
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      864.-   บำท รำคำ      864.- บำท

25 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                       1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร    พวงทอง    นำยพงศกร    พวงทอง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   71/2562
บำ้นดอนชมพพูฒันำ หมู่ท่ี10 (ด.ช.พลวชัร จนัทร์ค  ำภำ)  เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   14   สิงหำคม  2562

26 จำ้งเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ 4,716.03                       4,716.03             เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   72/2562
ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน ผษ8508 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ    4,716.03   บำท รำคำ      4,716.03  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   15  สิงหำคม  2562

27 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,500.00                       1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  พวงทอง นำยพงศกร  พวงทอง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   73/2562
บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1  (ด.ช.ภำกร   ส ำกลำง) เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    21   สิงหำคม  2562

28 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก                 1,500.00                       1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   74/2562
บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมู่ท่ี 10 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   30  สิงหำคม  2562
(นำงมณีรัตน์  ปำนทองหลำง) 



29 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงแทน่ประดิษฐำน พทุธสถำน 100,000.00                   100,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง เป็นผูท่ี้เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้งเลขท่ี   28/2562
สำมสมัพนัธ์ของชุมชน ศพด.อบต.ดอนชมพู นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ ลงวนัท่ี   21  สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ    100,000.-   บำท รำคำ      100,000.- บำท

30 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 224,000.00                   224,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง เป็นผูท่ี้เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้งเลขท่ี   29/2562
จำกแยกวดัดอนชมพ ูไปทำงป๊ัมแก๊สสบำยดี นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ ลงวนัท่ี   21  สิงหำคม  2562
บำ้นดอนตะแบง  หมู่ 9 เสนอรำคำ    224,000.-   บำท รำคำ      224,000.- บำท

31 จำ้งเหมำโครงกำรปรับปรุง ต่อเติมอำคำรศูนยพ์ฒันำ 134,000.00                   134,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง เป็นผูท่ี้เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้งเลขท่ี   30/2562
เด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ ลงวนัท่ี  26   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ    134,000.-   บำท รำคำ      134,000.- บำท

   

                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 
                               ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์)       

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            


