แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕62
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1

วัสดุทาความสะอาดรถยนต์ 10 รายการ
จานวน 1 งาน
งานยานพาหนะ

4,985.00

-

2

วัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 รายการ
จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5,775.00

-

3

วัสดุกิจกรรมค่ายองค์รวม 17 รายการ
จานวน 1 งาน
วิทยาศาสตร์

4,020.00

-

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ราคาท้องถิ่น
ซ.162/2562
3520600114449 3520600114449
1 กุมภาพันธ์ 2562
4,985.00
4,985.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านทิวลิป
ร้านทิวลิป
ราคาท้องถิ่น
ซ.134/2562
3529900008707 3529900008707
4 กุมภาพันธ์ 2562
5,775.00
5,775.00
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.164/2562
3529900019466 3529900019466
1 กุมภาพันธ์ 2562
3,765.00
3,765.00

4

ยิมโน(หัวสี) จานวน 20 ต้น
งานเกษตร

1,600.00

-

เฉพาะเจาะจง

5

วัสดุกิจกรรมสานรักสองวัยฯ 9 รายการ
จานวน 1 งาน
บริหารทั่วไป

8,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

6

ต้นหงส์ฟู่ จานวน 6 ถุง
งานตกแต่งฯ

2,100.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเคฟู้ดส์ แอนด์ เบเกอรี่

ร้านเคฟู้ดส์ แอนด์ เบเกอรี่

1529900375827
255.00
สวนจันทร์ดี
3520100421334
1,600.00
ร้านทิวลิป
3529900008707
8,000.00
ร้านดอกดวงดี
3540600067505
2,100.00

1529900375827
255.00
สวนจันทร์ดี
3520100421334
1,600.00
ร้านทิวลิป
3529900008707
8,000.00
ร้านดอกดวงดี
3540600067505
2,100.00

ราคาท้องถิ่น

ซ.165/2562
5 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาท้องถิ่น

ซ.137/2562
6 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาท้องถิ่น

ซ.161/2562
1 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

7

วัสดุสานักงาน 5 รายการ จานวน 1 งาน
งานธุรการ

8

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

5,598.00

-

เฉพาะเจาะจง

กรรไกร 7 นิ้ว จานวน 6 อัน
งานธุรการ

288.00

-

เฉพาะเจาะจง

9

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ
จานวน 1 งาน
งานคอมพิวเตอร์

14,132.00

-

เฉพาะเจาะจง

10

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
จานวน 1 งาน
งานธุรการ

6,375.00

-

เฉพาะเจาะจง

11

Toner Samsung D111(เทียบ)
จานวน 1 กล่อง
งานการเงิน

750.00

-

เฉพาะเจาะจง

12

วัสดุกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายการ
จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,529.00

-

เฉพาะเจาะจง

13

วัสดุสานักงาน 11 รายการ จานวน 1 งาน
บริหารกิจการนักเรียน

3,839.00

-

เฉพาะเจาะจง

14

วัสดุการเกษตร 5 รายการ จานวน 1 งาน
งานตกแต่งฯ

4,250.00

-

เฉพาะเจาะจง

15

หมึกเติม Epson 4 รายการ จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

980.00

-

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.135/2562
3529900019466 3529900019466
6 กุมภาพันธ์ 2562
5,598.00
5,598.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.166/2562
3529900019466 3529900019466
6 กุมภาพันธ์ 2562
288.00
288.00
หจก.รักษ์ชนา
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
ซ.133/2562
0523539000947 0523539000947
4 กุมภาพันธ์ 2562
14,132.00
14,132.00
ร้านเอฟเอสคอมพิวเตอร์ ร้านเอฟเอสคอมพิวเตอร์ ราคาท้องถิ่น
ซ.136/2562
3520101554117 3520101554117
6 กุมภาพันธ์ 2562
6,375.00
6,375.00
หจก.รักษ์ชนา
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
ซ.168/2562
0523539000947 0523539000947
8 กุมภาพันธ์ 2562
750.00
750.00
ร้านทิวลิป
ร้านทิวลิป
ราคาท้องถิ่น
ซ.173/2562
3529900008707 3529900008707
15 กุมภาพันธ์ 2562
1,529.00
1,529.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.171/2562
3529900019466 3529900019466
13 กุมภาพันธ์ 2562
3,839.00
3,839.00
หจก.บ้านสวนการเกษตร 99 หจก.บ้านสวนการเกษตร 99 ราคาท้องถิ่น
ซ.170/2562
0523561001101
0523561001101
12 กุมภาพันธ์ 2562
4,250.00
4,250.00
หจก.รักษ์ชนา
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
ซ.174/2562
0523539000947 0523539000947
15 กุมภาพันธ์ 2562
980.00
980.00

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

16

พันธุ์ไม้ดอก- ไม้ประดับ 2 รายการ
จานวน 1 งาน
งานตกแต่งฯ
วัสดุกิจกรรมการเรียนการสอน 13รายการ
จานวน 1 งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,300.00

-

4,908.00

-

18

วัสดุงานอาคารสถานที่ 6 รายการ
จานวน 1 งาน
งานอาคารสถานที่

5,106.00

-

19

น้ามันเชื้อเพลิง 6 รายการ
งานยานพาหนะ

13,421.93

-

20

Toner HP Q2612A จานวน 1 กล่อง
งานพัสดุ

2,856.00

-

21

วัสดุงานอาคารสถานที่ 6 รายการ
จานวน 1 งาน
งานอาคารสถานที่

2,440.00

-

22

หมึกพิมพ์และตลับหมึก 9 รายการ
จานวน 1 งาน
งานแผนงาน

17,826.00

-

23

วัสดุงานยานพาหนะ 7 รายการ
จานวน 1 งาน
งานยานพาหนะ

1,701.30

-

24

หนังสือพิมพ์ 3 รายการ จานวน 1 งาน
งานประชาสัมพันธ์

140.00

-

17

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้
า
นชลิ
ต
ดาพั
น
ธุ
์
ไ
ม้
ร้
า
นชลิ
ต
ดาพั
น
ธุ
์
ไ
ม้
เฉพาะเจาะจง
ราคาท้องถิ่น
ซ.169/2562
3520100656595
3520100656595
11 กุมภาพันธ์ 2562
1,300.00
1,300.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านทิวลิป
ร้านทิวลิป
ราคาท้องถิ่น
ซ.172/2562
3529900008707 3529900008707
15 กุมภาพันธ์ 2562
4,908.00
4,908.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านลีเคหะภัณฑ์
ร้านลีเคหะภัณฑ์
ราคาท้องถิ่น
ซ.141/2562
3529900110731 3529900110731
20 กุมภาพันธ์ 2562
5,106.00
5,106.00
เฉพาะเจาะจง
บจก.พัฒนาสหกล
บจก.พัฒนาสหกล
ราคาท้องถิ่น
ซ.392/2562
0525512000018 0525512000018
15 กุมภาพันธ์ 2562
13,421.93
13,421.93
เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี ราคาท้องถิ่น
ซ.175/2562
3529900019466 3529900019466
20 กุมภาพันธ์ 2562
2,856.00
2,856.00
เฉพาะเจาะจง
หจก.เต๊กหมง
หจก.เต๊กหมง
ราคาท้องถิ่น
ซ.176/2562
0523507000020 0523507000020
20 กุมภาพันธ์ 2562
2,440.00
2,440.00
เฉพาะเจาะจง
หจก.รักษ์ชนา
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
ซ.174/2562
0523539000947 0523539000947
21 กุมภาพันธ์ 2562
17,826.00
17,826.00
เฉพาะเจาะจง
ร้านยนต์ศิลป์
ร้านยนต์ศิลป์
ราคาท้องถิ่น
ซ.177/2562
3529900200578 3529900200578
22 กุมภาพันธ์ 2562
1,701.30
1,701.30
เฉพาะเจาะจง
ร้านเจริญรัตน์
ร้านเจริญรัตน์
ราคาท้องถิ่น
ซ.163/2562
3529900028422 3529900028422
1 กุมภาพันธ์ 2562
140.00
140.00

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

25

หนังสืออ่านนอกเวลา 15 รายการ
จานวน 1 งาน
ตปท.ก

26

ชุดกีฬาฟุตบอล จานวน ๔๐ ชุด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

7,551.40

-

เฉพาะเจาะจง

๑๖,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

พลศึกษา

27

วัสดุกิจกรรมจิตอาสา 7 รายการ
งานแนะแนว

1,825.00

-

เฉพาะเจาะจง

28

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 70 แกรม
จานวน 800 รีม
บริหารวิชาการ

67,200.00

-

เฉพาะเจาะจง

29

วัสดุงานสาธารณูปโภค 7 รายการ
จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค

2,842.00

-

เฉพาะเจาะจง

30

วัสดุงานอาคารสถานที่ 11 รายการ
จานวน 1 งาน
งานอาคารสถานที่

2,540.00

-

เฉพาะเจาะจง

31

วัสดุงานสาธารณูปโภค 3 รายการ
จานวน 1 งาน
งานสาธารณูปโภค

1,617.00

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น
ราคาท้องถิ่น
ซ.140/2562
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2562
๐๑๐๗๕๓๖๐๐๐๒๘๕ ๐๑๐๗๕๓๖๐๐๐๒๘๕
7,551.40
7,551.40
ร้านลาปางสปอร์ท
ร้านลาปางสปอร์ท
ราคาท้องถิ่น
ซ.138/2562
๓๕๐๙๙๐๐๓๓๔๕๕๘ ๓๕๐๙๙๐๐๓๓๔๕๕๘
13 กุมภาพันธ์ 2562
๑๖,๐๐๐.๐๐
๑๖,๐๐๐.๐๐
ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย
ราคาท้องถิ่น
ซ.135/2562
3520600114449
15 กุมภาพันธ์ 2562
1,540.00
ร้านเอ.ซี.ซีสเตชันเนอรี
3529900019466
285.00
ร้านเอส เค พานิช
ร้านเอส เค พานิช
ราคาท้องถิ่น
ซ.143/2562
3959900086291 3959900086291
27 กุมภาพันธ์ 2562
67,200.00
67,200.00
หจก.เต๊กหมง
หจก.เต๊กหมง
ราคาท้องถิ่น
ซ.180/2562
0523507000020 0523507000020
28 กุมภาพันธ์ 2562
2,842.00
2,842.00

ร้านลีเคหะถัณฑ์
3529900110731
2,540.00
เฉพาะเจาะจง บริษัทเล่าจิ้นกวง จากัด
0523539000947
1,617.00

ร้านลีเคหะถัณฑ์
ราคาท้องถิ่น
3529900110731
2,540.00
บริษัทเล่าจิ้นกวง จากัด ราคาท้องถิ่น
0523539000947
1,617.00

ซ.179/2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ซ.181/2562
28 กุมภาพันธ์ 2562

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

32

วัสดุงานสาธารณูปโภค ๔ รายการ
จานวน ๑ งาน
งานสาธารณูปโภค
วัสดุสื่อการเรียนการสอน
3 รายการ จานวน 1 งาน

33
34

บริหารวิชาการ
กระดาษปริ้นต่อเนื่องอักษรเบรลล์
จานวน 1 กล่อง
บริหารวิชาการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

๕,๑๔๔.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

800.00

-

เฉพาะเจาะจง

1,700.00

-

เฉพาะเจาะจง

35

จ้างเหมารถไมโครบัส
พร้อมน้ามัน
ภาษาต่างประเทศ ข

11,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

36

จ้างทาสติกเกอร์ ECO
ติด PP Board
English Program

2,300.00

-

เฉพาะเจาะจง

37

จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ามัน
งานคอมพิวเตอร์

12,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

38

จ้างซ่อมบารุง
ทะเบียน นข1 ลาปาง
งานบริหารทั่วไป

1,247.62

-

เฉพาะเจาะจง

39

จ้างเช็คเครื่อง-โปรแกรม
งานการเงิน

600.00

-

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
ร้านลาปางคลังไฟฟ้า
ร้านลาปางคลังไฟฟ้า ราคาท้องถิ่น
ซ.144/2562
๓๕๒๙๙๐๐๐๙๔๓๐๑ ๓๕๒๙๙๐๐๐๙๔๓๐๑
28 กุมภาพันธ์ 2562
๕,๑๔๔.๐๐
๕,๑๔๔.๐๐
ร้านทิวลิป
ร้านทิวลิป
ราคาท้องถิ่น
ซ.2/2562 (งปม.)
3529900008707 3529900008707
15 กุมภาพันธ์ 2562
800.00บาท
800.00บาท
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลาปาง มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลาปาง ราคาท้องถิ่น
ซ.3/2562 (งปม.)
๐๙๙๓๐๐๐๒๓๙๘๐๖ ๐๙๙๓๐๐๐๒๓๙๘๐๖
15 กุมภาพันธ์ 2562
1,700.00
1,700.00
นายวีระวัฒน์ ไชย
นายวีระวัฒน์ ไชย
ราคาท้องถิ่น
จ.107/2562
สมบัติ
สมบัติ
1 กุมภาพันธ์ 2562
3521200008961
11,000.00
11,000.00
บริษัท โปรซายน์ แอนด์ บริษัท โปรซายน์ แอนด์ ราคาท้องถิ่น
จ.236/2562
มีเดีย จากัด
มีเดีย จากัด
4 กุมภาพันธ์ 2562
0525553000411
2,300.00
2,300.00
บริษัท นิววิริยะ
บริษัท นิววิริยะ
ราคาท้องถิ่น
จ.108/2562
ยานยนต์ทัวร์ จากัด
ยานยนต์ทัวร์ จากัด
5 กุมภาพันธ์ 2562
0525532000226
12,000.00
12,000.00
บริษัท โตโยต้า นอร์
บริษัท โตโยต้า นอร์ ราคาท้องถิ่น
จ.238/2562
ทเทิร์น (ลาปาง) จากัด ทเทิร์น (ลาปาง) จากัด
5 กุมภาพันธ์ 2562
0525548000255
1,247.62
1,247.62
หจก.รักษ์ชนา
หจก.รักษ์ชนา
ราคาท้องถิ่น
จ.240/2562
0523539000947
600.00
8 กุมภาพันธ์ 2562
600.00

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

40

จ้างทาป้ายไวนิลเชิดชูเกียรติแก่
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
กลุ่มสาระฯ คณิต
จ้างทาป้ายไวนิลกิจกรรม
งานกิจการนักเรียน

2,161.40

-

เฉพาะเจาะจง

จ้างทาดอกไม้ ธูปเทียน ร่วมพิธี
เวียนเทียน
งานกิจการนักเรียน
จ้างทาหน้าต่างห้องน้าครูอาคาร
ไวทยพิชญ์ (อาคาร6)
งานอาคารสถานที่
จ้างเหมากาจัดสิ่งปฏิกูล
งานอาคารสถานที่

900.00

-

เฉพาะเจาะจง

7,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

800.00

-

เฉพาะเจาะจง

41

42

43
44

500.00

-

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
อาร์ตเวอร์ค
อาร์ตเวอร์ค
ราคาท้องถิ่น
จ.241/2562
3520100376525
2,161.40
12 กุมภาพันธ์ 2562
2,161.40
ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ ราคาท้องถิ่น
จ.242/2562
ลาปาง
ลาปาง
13 กุมภาพันธ์ 2562
1529900135630
500.00
500.00
นางเจนจิรา วงศ์ปัน
นางเจนจิรา วงศ์ปัน ราคาท้องถิ่น
จ.243/2562
1529900387434
900.00
13 กุมภาพันธ์ 2562
900.00
นายสวัสดิ์ เตชะสาย
นายสวัสดิ์ เตชะสาย ราคาท้องถิ่น
จ.109/2562
3520100369359
7,000.00
15 กุมภาพันธ์ 2562
7,000.00
นายอาณัติ อนันตรักษ์ นายอาณัติ อนันตรักษ์ ราคาท้องถิ่น
จ.245/2562
3669900068016
800.00
15 กุมภาพันธ์ 2562
800.00
นายศุภชัย เสถียรลัคนา นายศุภชัย เสถียรลัคนา ราคาท้องถิ่น
จ.110/2562
3129800003731
28,000.00
20 กุมภาพันธ์ 2562
28,000.00

45

จ้างเหมารถไมโครบัส
กลุ่มสาระฯ คณิต

28,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

46

จ้างทาตรายาง
งานพัสดุ

1,140.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านรักกันโฆษณา
3500600019535
1,140.00

ร้านรักกันโฆษณา
1,140.00

ราคาท้องถิ่น

จ.249/2562
20 กุมภาพันธ์2562

47

จ้างทาตรายาง
งานแผนงาน

2,800.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านรักกันโฆษณา
3500600019535
2,800.00

ร้านรักกันโฆษณา
2,800.00

ราคาท้องถิ่น

จ.250/2562
21 กุมภาพันธ์2562

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

48

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

45,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

49

จ้างเหมารถไมโครบัส
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

13,200.00

-

เฉพาะเจาะจง

50

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัด
กาว
กลุ่มสาระฯ คอม
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
กิจการนักเรียน

13,680.00

-

เฉพาะเจาะจง

7,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

51

รวมเงินจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดย
หรือข้อตกลงในการ
สรุป
ซือ้ หรือจ้าง
บริษัทนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ บริษัท นิววิริยะยานยนต์ ราคาท้องถิ่น
จ.113/2562
จากัด
ทัวร์ จากัด
21 กุมภาพันธ์ 2562
0525532000226
45,000.00
45,000.00
นายวีระวัฒน์ ไชยสมบัติ นายวีระวัฒน์ ไชยสมบัติ ราคาท้องถิ่น
จ.114/2562
3521200008961
13,200.00
21 กุมภาพันธ์ 2562
13,200.00
ร้าน พี.เซ็นเตอร์
ร้าน พี.เซ็นเตอร์
ราคาท้องถิ่น
จ.254/2562
3520100847901
13,680.00
28 กุมภาพันธ์ 2562
13,680.00
ร้าน เอส เค พานิช
ร้าน เอส เค พานิช ราคาท้องถิ่น
จ.255/2562
3959900086291
7,000.00
28 กุมภาพันธ์2562
7,000.00

353,668.65

บาท

