
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถเพื่อ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 2 เมษายน 
2561

1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิษณุ อินรัตน์ 1,800.00 นายวิษณุ อินรัตน์ 1,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.4 02/04/2561

จ้างทําหนังสือรายงานประจําปีของ อบก. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

347,750.00 347,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัฟโฟรเอป 
จํากัด

347,750.00 บริษัท อัฟโฟรเอป จํากัด 347,750.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 139/2561 02/04/2561

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูล
คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง

620,000.00 620,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์บ็อกซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล

620,000.00 บริษัท ไลฟ์บ็อกซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

620,000.00 เป็นพัสดุจ้างต่อเนื่อง สัญญาที่ 29/2561 02/04/2561

จ้างออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์กลาง
เชื่อมต่อสารสนเทศของศูนย์วิชาการนานาชาติ
ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CITC 
Gateway)

850,000.00 850,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทรคอน (เว๊บ
ไซต์) จํากัด

850,000.00 บริษัท เทรคอน 
(เว็บไซต์) จํากัด

850,000.00 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี
ผู้ประกอบการซึ่งมี
คุณสมบัติโดยตรงเพียง
รายเดียว

สัญญาที่ 30/2561 02/04/2561

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ (X Stand) ถังน้ํา 
ขนาด 60x160 ซม. ชิ้นงานพีพีกรอสซี่+เคลือบ
ด้าน ฐานถังน้ํา จํานวน 2 ชุด

5,350.00 5,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอส ครี
เอชั่น จํากัด

5,350.00 บริษัท เจเอส ครีเอชั่น 
จํากัด

5,350.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.5 03/04/2561

ค่าเช่ารถตู้เดินทางไปประเมินโครงการ T-VER 
ณ จังหวัดระยอง วันที่ 3 เม.ย.61

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร      ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.6 03/04/2561

สื่อประชาสัมพันธ์ (Backdrop) กระดาษ ขนาด
 3 X 2 เมตร พร้อมขาตั้งด้านหลัง จํานวน 1 ชิ้น

6,955.00 6,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอส ครี
เอชั่น จํากัด

6,955.00 บริษัท เจเอส ครีเอชั่น 
จํากัด

6,955.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.7 03/04/2561

จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ (Backdrop) กระดาษ
 ขนาด 3 X 2 เมตร พร้อมขาตั้งด้านหลัง 
จํานวน 1 ชิ้น

10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรภัสสิทธิ์ เจริญ
พีระภากร

10,000.00 นายรภัสสิทธิ์ เจริญพีระ
ภากร

10,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.8 03/04/2561

จ้างทําโล่คริสตัล พร้อมพิมพ์ข้อความและโลโก้ 
อบก.

3,852.00 3,852.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
แอท ไอ-ดีล

3,852.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอท 
ไอ-ดีล

3,852.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.9 03/04/2561

จ้างขับรถ วันที่ 4 เม.ย. - 30 ก.ย. 2561 70,800.00 70,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนภูมิ  ดาบไธสง 70,800.00 นายธนภูมิ       ดาบไธ
สง

70,800.00 ราคาและคุณภาพ 140/2561 03/04/2561
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                                                                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561                                                                  แบบ สขร. 1

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่  14  พฤษภาคม  2561

ลําดับที่

1.

2.



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง
ลําดับที่

จ้างทําสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ
 “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
จังหวัด”

201,160.00 201,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมสเซนเจอร์
 ครีเอชั่น จํากัด

201,160.00 บริษัท แมสเซนเจอร์ ครี
เอชั่น จํากัด

201,160.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 141/2561 03/04/2561

การจัดกิจกรรมสาธิตการรีไซเคิล พร้อมอุปกรณ์
และวิทยากร 1 คน  ประจําปี 2561 วันที่ 22 
เมษายน 2561

19,260.00 19,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีฟัน จํากัด 19,260.00 บริษัท รีฟัน จํากัด 19,260.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.10 04/04/2561

จ้างตัวแทนเยาวชน ที่มีชื่อเสียง กล่าวแสดง
ความคิดเห็นในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่  1)  ติด
เข็มกลัดให้นายกรัฐมนตรี ในวันประชุม ครม. 
วันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ทําเนียบรัฐบาล 2) 
 กล่าวแสดงมุมมองของเยาวชน ต่อการคุ้มครอง
โลก วันที่ 22 เมษายน 2561       3)  ร่วม
ขบวนรณรงค์เก็บขยะพลาสติก วันที่ 22 
เมษายน 2561

42,800.00 42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊อบ 2005 
จํากัด

42,800.00 บริษัท บ๊อบ 2005 จํากัด 42,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.11 04/04/2561

จ้างจัดแสดงร้องเพลงรณรงค์กระตุ้นให้คนรุ่น
ใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน "พลังเราลดโลกร้อน" 
จํานวน 1 คน

32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เอ็น เค
 จํากัด

32,100.00 บริษัท เบสท์ เอ็น เค 
จํากัด

32,100.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.12 04/04/2561

การจัดแสดงเพลงพื้นบ้านท้องถิ่นไทย เพลงอี
แซว เพลงฉ่อย ภายในเวลา 30 นาที จํานวน 6
 คน พร้อมชุดและอุปกรณ์ วันที่ 22 เม.ย.61

33,000.00 33,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีนวล ขําอาจ 33,000.00 นางศรีนวล ขําอาจ 33,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.13 04/04/2561

การจัดแสดง ชุด"นุ่งห่มตามวิถีไทย ร่วมใจรักษ์
โลก" ภายในเวลา 30 นาที จํานวน 15 คน 
พร้อมชุดและอุปกรณ์

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเนตรหทัย สิทธิ
สัจจธรรม

15,000.00 นางเนตรหทัย สิทธิสัจ
จธรรม

15,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.14 04/04/2561

เช่ารถยนต์เก๋งเพื่อใช้ลงพื้นที่จัดประชุม
คณะทํางานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือน
กระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ในวัน
อังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ จังหวัดน่าน

1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอารมณ์ คําปา 1,200.00 นายอารมณ์ คําปา 1,200.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.15 04/04/2561

เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการ
เดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ T-VER
โครงการ Campus Power Project in 
University of Phayao ณ ตําบลแม่กา อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 8-9 เมษายน 2561

1,649.00 1,649.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

1,649.00 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ คาร์
 จํากัด

1,649.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001874.16 04/04/2561
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง
ลําดับที่

เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 17–
19 เมษายน 2561 ในพื้นที่ กทม.

4,859.94 4,859.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส 
เรนท์ อะ คาร์ จํากัด

4,859.94 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

4,859.94 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001875 10/04/2561

จ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานและถ่ายทอดงาน
จัดซื้อจัดจ้าง 17 เม.ย.-31 พ.ค.61

88,000.00 88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Wallada_A_นาง
วัลย์ลดา อัศวนุวัฒน์

88,000.00 นางวัลย์ลดา อัศวนุวัฒน์ 88,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 142/2561 11/04/2561

จ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ (VDO 
Presentation)

60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ์ แซ่ห
ว่อง

60,000.00 นายวีระพงษ์ แซ่หว่อง 60,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001877 17/04/2561

เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการ
เดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 
ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 17-18 เมษายน 2561

2,998.00 2,998.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

2,998.00 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ คาร์
 จํากัด

2,998.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001877.1 17/04/2561

เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1
 คัน เพื่อใช้ลงพื้นที่จัดประชุมคณะทํางานการ
พัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
 ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 23 - 24 เมษายน 
2561 ณ จังหวัดสระบุรี

4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 4,000.00 นายเสกสรร      ภู่เกลี้ยง 4,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001879 19/04/2561

จ้างใส่ชุดมาสคอต จํานวน 3 ชุด  วันคุ้มครอง
โลก 22 เมษายน 2561

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสศิพร  
เอี่ยมอ่อง

6,000.00 นางสาวสศิพร  เอี่ยมอ่อง 6,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001897 19/04/2561

ค่าจัดงานวันคุ้มครองโลก ประจําปี 2561 
ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้
วิกฤติโลกร้อน" วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

499,612.96 499,612.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หัวกะทิ อี
เว้นท์ จํากัด

499,612.96 บริษัท หัวกะทิ อีเว้นท์ 
จํากัด

499,612.96 เป็นราคาที่เหมาะสม 143/2561 19/04/2561

เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 
24-25 เมษายน 2561 เดินทางไป โรงแรม ภู
วนาลี  รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

3,479.64 3,479.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส 
เรนท์ อะ คาร์ จํากัด

3,479.64 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์
 อะ คาร์ จํากัด

3,479.64 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001878 20/04/2561

เช่ารถเก๋งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 
2561 จํานวน 1 คัน  (ไม่เกิน 24 ชั่วโมงคิดเป็น
 1 วัน)

1,499.00 1,499.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

1,499.00 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ คาร์
 จํากัด

1,499.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001880 20/04/256127.
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง
ลําดับที่

เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์เพื่อใช้ใน
การเดินทาง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ 
บริษัท เคนมินฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัด
ชลบุรี

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร      ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001881 20/04/2561

ค่าจ้างจัดงานวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน
 2561 (สติกเกอร์ และป้ายภายในงาน)

214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิจักษณ์  เฮ
วสุวรรณ

214,000.00 นายวิจักษณ์  เฮวสุวรรณ 214,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 144/2561 20/04/2561

ค่าจ้างจัดงานวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน
 2561 ( จอ LED  ตากล้อง การสื่อสารภายใน
งาน)

258,100.00 258,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวช่อลัดดา ศร
เพ็ชร

258,100.00 นางสาวช่อลัดดา ศร
เพ็ชร

258,100.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 145/2561 20/04/2561

เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการ
เดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 
ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 23-24 เมษายน 2561

2,998.00 2,998.00 วิธีเฉพาะเจาะจง -บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

2,998.00 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ คาร์
 จํากัด

2,998.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001885 23/04/2561

จ้างพิมพ์นามบัตร ใช้กระดาษถนอมสายตา หนา
 250 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า จํานวน 4 คน 
คนละ 100 ใบ

1,070.00 1,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาบุตร 
จํากัด

1,070.00 บริษัท ธนาบุตร จํากัด 1,070.00 ราคาและคุณภาพ 1001888 23/04/2561

จ้างทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกปีฐานและปีที่รายงานของโรงงานนําร่อง
ที่เข้าร่วมระบบ Thailand V-ETS จํานวน 20 
แห่ง จาก 7 สาขาอุตสาหกรรม

820,000.00 820,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

783,900.00 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย

783,900.00 เป็นการจ้างเพิ่มเติมเพื่อ
ความสมบูรณ์

สัญญาที่ 31/2561 23/04/2561

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มการประชุม
คณะกรรมการ อบก. ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 26
 เมษายน 2561

2,880.00 2,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,880.00 ร้านเอ้ ก๊อปปี้ 2,880.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001886 24/04/2561

จ้างเหมาบุคคล ภายนอกปฏิบัติงานในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการการพัฒนาแนว
ทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสม

75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยโสธรา  
บุญกัน

70,710.00 นางสาวยโสธรา  บุญกัน 70,710.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 146/2561 24/04/2561

เช่ารถยนต์เก๋ง จํานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 
25-27 เมษายน 2561 จังหวัดนครราชสีมา(ไม่
เกิน 24 ชั่วโมงคิด 1 วัน)

3,198.00 3,198.00 วิธีเฉพาะเจาะจง -บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ 
คาร์ จํากัด

3,198.00 บริษัท ไทยอินเตอร์
เนชั่นแนลเรนท์ อะ คาร์
 จํากัด

3,198.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001889 25/04/2561
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32.



งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง
ลําดับที่

จ้างรถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถ จํานวน 1 คัน
 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เดินทางไปศูนย์
เรียนรู้ป่าวังจันทร์ (ปตท.) จังหวัดระยอง

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร      ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001891 26/04/2561

เช่ารถยนต์ตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 
27 เมษายน 2561 เดินทางไปยังจังหวัด
สมุทรสาคร

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ภู่เกลี้ยง 2,000.00 นายเสกสรร      ภู่เกลี้ยง 2,000.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001892 26/04/2561

จ้างทําแผ่นพับโครงการสนับสนุนกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจก จํานวน 4,000 แผ่น

27,800.00 27,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง -นางวรางคณา วีระ
เศรษฐ์ศิริ

27,800.00 นางวรางคณา วีระ
เศรษฐ์ศิริ

27,800.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 1001893 26/04/2561

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 
จํานวน 25 จังหวัด ในรูปแบบ CD

62,500.00 62,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมพัฒนาที่ดิน 62,500.00 กรมพัฒนาที่ดิน 62,500.00 เป็นราคาที่เหมาะสม 147/2561 27/04/2561
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