
 
          แบบ  สขร  1 

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงนิ
งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    
และรำคำ 

เหตุผลทีค่ดัเลอืก
โดยสงัเขป 

1. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรเจำ้หน้ำทีบ่นัทกึขอ้มูล 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563-31 
มนีำคม 2564) 
(กองกำรศกึษำ) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำงสำวนำดยีะห ์ มะดงิ 
ทีอ่ยู่ 18/1  หมู่ที ่8 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

น ำ งส ำ ว น ำดี ย ะห ์ 
มะดงิ 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

2. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (ตัง้แต่วนัที ่
1 ตุลำคม 2563-31 มนีำคม 
2564) (กองช่ำง) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยมะอูเซง็ รขีะ 
ทีอ่ยู่ 176/2 หมู่ที ่7 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยมะอูเซง็ รขีะ 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

3. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป (ภำรโรง 
ศพด.) ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 (ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 
2563-31 มนีำคม 2564) (กอง
กำรศกึษำ) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยมกัตำ  สำแม 
ทีอ่ยู่ 113  หมู่ที ่3 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยมกัตำ  สำแม 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 



  
แบบ  สขร  1 

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงนิ
งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    
และรำคำ 

เหตุผลทีค่ดัเลอืก
โดยสงัเขป 

4. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป (งำน
ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณ
ภยั) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563-31 
มนีำคม 2564) (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยมะซกัร ี มูซอเลง 
ทีอ่ยู่ 274/1 หมู่ที ่5 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยมะซกัร ี มซูอเลง 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

5. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป  (ผูช้่วย
เจำ้หน้ำทีบ่นัทกึขอ้มลู) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563-31 
มนีำคม 2564)  (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำงสำวกำมหีละ  ยโูซะ 
ทีอ่ยู่ 337 หมู่ที ่7 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

น ำ งส ำ ว ก ำมี ห ล ะ  
ยโูซะ 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

6. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป (แม่บำ้น) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563-31 
มนีำคม 2564) (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำงสำวซำรยี๊ะ  ซำมะ 
ทีอ่ยู่ 181 หมู่ที ่7 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำงสำวซำรีย๊ะ  ซำ
มะ 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 



แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงนิ
งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    
และรำคำ 

เหตุผลทีค่ดัเลอืก
โดยสงัเขป 

7. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำร (นกักำรภำรโรง) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563-31 
มนีำคม 2564) (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยรอนิง  เจะซู 
ทีอ่ยู่ 180/2 หมู่ที ่7 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยรอนิง  เจะซู 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

8. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป (ป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั)  
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563-31 
มนีำคม 2564)  (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยอบัดุลเลำะ  อำล ี
ทีอ่ยู่ 285/2 หมู่ที ่5 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยอบัดุลเลำะ  อำล ี
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

9. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป (ป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563-31 
มนีำคม 2564) (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยสะปิแย  มะล ี
ทีอ่ยู่ 278/1 หมู่ที ่5 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยสะปิแย  มะล ี
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 

 



แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงนิ
งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    
และรำคำ 

เหตุผลทีค่ดัเลอืก
โดยสงัเขป 

10. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป (ป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563-31 
มนีำคม 2564) (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยสะปิแย  มะล ี
ทีอ่ยู่ 278/1 หมู่ที ่5 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยสะปิแย  มะล ี
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

11. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป (ยำม
กลำงคนื) ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 (ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 
2563-31 มนีำคม 2564) (ส ำนกั
ปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยมะตอเฮ  หะเดร ์
ทีอ่ยู่ 46 ถนนดกูู  ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยมะตอเฮ  หะเดร ์
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

12. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป (ป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
(ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563-31 
มนีำคม 2564)  (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยมะยำก ี นิล ี
ทีอ่ยู่ 140 หมู่ที ่7 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยมะยำก ี นิล ี
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 

 



แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงนิ
งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    
และรำคำ 

เหตุผลทีค่ดัเลอืก
โดยสงัเขป 

13. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรผูร้กัษำควำมปลอดภยั 
(ยำมกลำงวนั) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (ตัง้แต่วนัที ่
1 ตุลำคม 2563-31 มนีำคม 
2564) (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยมะปอซ ี เจะแว 
ทีอ่ยู่ 281/1 หมู่ที ่5 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยมะปอซ ี เจะแว 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

14. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรผูร้กัษำควำมปลอดภยั 
(ยำมกลำงวนั)  ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (ตัง้แต่วนัที ่
1 ตุลำคม 2563-31 มนีำคม 
2564) (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยดุลเลำะ  อูแล 
ทีอ่ยู่ 135/1 หมู่ที ่7 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยดุลเลำะ  อูแล 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

15. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรผูร้กัษำควำมปลอดภยั 
(ยำมกลำงคนื) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (ตัง้แต่วนัที ่
1 ตุลำคม 2563-31 มนีำคม 
2564)  (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยซุลกฟิล ี กำมำ 
ทีอ่ยู่ 275  หมู่ที ่7 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยซุลกฟิล ี กำมำ 
หลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 

 



แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงนิ
งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    
และรำคำ 

เหตุผลทีค่ดัเลอืก
โดยสงัเขป 

16. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป  (ผูช้่วย
เจำ้หน้ำทีบ่นัทกึขอ้มลูประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (ตัง้แต่วนัที ่
1 ตุลำคม 2563-31 มนีำคม 
2564)  (กองคลงั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำงสำววนันยัดำ  มลูะ 
ทีอ่ยู่ 70  หมู่ที ่1 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำงสำววนันยัดำ  มู
ละ 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

17. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรคนงำนทัว่ไป  (ผูช้่วย
เจำ้หน้ำทีบ่นัทกึขอ้มลูประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (ตัง้แต่วนัที ่
1 ตุลำคม 2563-31 มนีำคม 
2564)  (กองช่ำง) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำงสำวอมม ี อำแว 
ทีอ่ยู่ 205  หมู่ที ่7 ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำงสำวอมม ี อำแว 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

18. ค่ำจำ้งตำมโครงกำรจำ้งเหมำ
บรกิำรผูร้กัษำควำมปลอดภยั 
(ยำมกลำงวนั)  ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (ตัง้แต่วนัที ่
1 ตุลำคม 2563-31 มนีำคม 
2564) (ส ำนกัปลดั) 

36,000.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำยมฮูมัหมดัพนัด ี อำแว 
ทีอ่ยู่ 61  หมู่ที ่8  ต ำบลบำเจำะ   
อ ำเภอบำเจำะ  จงัหวดันรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  36,000.-บำท 

นำยมฮูมัหมดัพนัด ี 
อำแว 
รำคำหลงัต่อรอง 
36,000.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 

 



 

แบบ  สขร  1 
สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จงัหวดันราธิวาส 

 

ล ำดบัที ่ งำนจดัซือ้จดัจำ้ง วงเงนิ
งบประมำณ
(รำคำกลำง) 

วธิซีือ้/จำ้ง ผูเ้สนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก    
และรำคำ 

เหตุผลทีค่ดัเลอืก
โดยสงัเขป 

19. ค่ำเช่ำพืน้ทีใ่นกำรจดัท ำเวป็
ไซด ์Hosting ขนำด 3,000 mb 
และค่ำจดทะเบยีน Domain 
name  

4,800.00 วธิี
เฉพำะเจำะจง 

นำงวลิำวณัน์  หมดัแล ้
ทีอ่ยู่ 184/1  หมู่ที ่ 7  ต.แวง้ 
อ.แวง้  จ.นรำธวิำส 
รำคำทีเ่สนอ  4,800.00.-บำท 

นำงวิลำวัณน์  หมัด
แ ล ้
ร ำ ค ำห ลั ง ต่ อ ร อ ง
4,800.00.-บำท 

เป็นผู้ที่เสนอรำคำที่มี
คุณ สมบัติค รบถ้ วน
ถู ก ต้ อ ง ต ร งต ำม ที ่ 
อบต. ก ำหนดจึงเห็น
ควรเรยีกมำท ำสญัญำ
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 


