
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 4,736.00      4,736.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 4,736.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 6 รำยกำร #REF! 4,736.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 12/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 3 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

2 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้ำงถนน 26,000.00     26,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสุชำติ  ทองเรียง 26,000.00         นำยสุชำติ  ทองเรียง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

สำยแวงน้อย - ท่ำวัด #REF! 26,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 59/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

3 จ้ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ทะเบียน 780.00         780.00          เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอุเทน  เจริญภูมิ 780.00             นำยอุเทน  เจริญภูมิ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ขธก 781 ขอนแก่น #REF! 780.00                              รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 60/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 4 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุโครงกำรจิตอำสำพัฒนำปรับปรุง 1,450.00      1,450.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนจ ำลองพำณิชย์ 1,450.00          ร้ำนจ ำลองพำณิชย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ภูมิทัศน์สองข้ำงทำงถนนแวงน้อย-ท่ำวัด #REF! 1,450.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 13/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 6 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสำร 700.00         700.00          เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ 700.00             ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ส ำนักปลัด จ ำนวน 1 เคร่ือง #REF! 700.00                              รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 61/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 9 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

6 จ้ำงโครงกำรสูบน้ ำแก้ปัญหำขำดแคลน้ ำ 35,000.00     35,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญหนำ  นำค ำ 32,700.00         นำยบุญหนำ  นำค ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

อุปโภค-บริโภค  บ้ำนกุดรู หมู่ 4 #REF! 32,700.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 62/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 11 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้ำ 5,960.00      5,960.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 5,960.00          ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ส่องสว่ำงสำธำรณะ #REF! 5,960.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 14/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 11 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 จ้ำงซ่อมรถยนต์บรรรทุกขยะ 3,430.00      3,430.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยประยง  จงแพทย์ 3,430.00          นำยประยง  จงแพทย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ทะเบียน 85-3584 ขอนแก่น #REF! 3,430.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 63/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 13 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้กับเคร่ืองขยำยเสียง 2,315.00      2,315.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำน เจ เจ ซำวด์ 2,315.00          ร้ำน เจ เจ ซำวด์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ส ำนักงำน #REF! 2,315.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 15/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 16 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

10 จ้ำงโครงกำรเป่ำล้ำงบ่บำดำล จ ำนวน 80,000.00     77,300.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยวรำพล  เผือกโธสง 77,000.00         นำยวรำพล  เผือกโธสง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

10 บ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหำภัยแล้ง #REF! 77,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 64/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 18 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

11 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรช ำระ 3,588.00      3,588.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษณำ 3,588.00          ร้ำนเมืองพลโฆษณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ภำษี ประจ ำปี 2563 #REF! 3,588.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 65/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 18 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

12 จ้ำงประกอบอำหำร (ปรุงเสร็จ) ประชุมสภำ 3,500.00      3,500.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอรทัย  สีหำมำตย์ 3,500.00          นำงอรทัย  สีหำมำตย์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

สมัญสำมัญท่ี 4/2562 #REF! 3,500.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 66/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 20 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด 6,400.00      6,400.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 6,400.00          ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

จ ำนวน 2 รำยกำร #REF! 6,400.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 16/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 23 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

14 ซ้ือวัสดุโครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชน 1,560.00      1,560.00        เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ 1,560.00          ร้ำนกิตติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2563 #REF! 1,560.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 17/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 23 ธ.ค. 62

#REF! #REF!



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย 347,000.00   347,000.00    เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด 345,000.00       หจก.สวรรค์ส่งมำเกิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จ้ำง

ทำงเข้ำหมู่บ้ำน บ้ำนป่ำเป้ง หมู่ 8 #REF! 345,000.00                        รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 4/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 25 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

16 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสง่ำ  เช้ือกุดรู 4,200.00          นำยสง่ำ  เช้ือกุดรู รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 67/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

17 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสุชำติ  ทองเรียง 4,200.00          นำยสุชำติ  ทองเรียง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 68/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

18 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยดุลย์  แสนล ำ 4,200.00          นำยดุลย์  แสนล ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 69/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

19 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ 4,000.00          นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจันทร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 70/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

20 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยติ   จันทร์เขต 4,000.00          นำยติ   จันทร์เขต รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 71/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

21 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยกฤษดำ  ทนเล 4,000.00          นำยกฤษดำ  ทนเล รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 72/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

22 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,200.00          นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 73/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

23 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญชู   พรรณำ 4,200.00          นำยบุญชู   พรรณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 74/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

24 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200.00      4,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์   นำอุดม 4,200.00          นำยณรงค์   นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 75/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

25 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนท่ี 5,400.00      5,400.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400.00          นำยอนงค์  ไชยวงษ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

รำชกำร ศพด.บ้ำนหนองแขม #REF! 5,400.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 76/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

26 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนท่ี 5,400.00      5,400.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบรรพจน์  สีหะครัง 5,400.00          นำยบรรพจน์  สีหะครัง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

รำชกำร ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 5,400.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 77/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

27 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 6,200.00      6,200.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00          นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ดูแลส ำนักงำน #REF! 6,200.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 78/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

28 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00      7,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยถวิล  สุขก ำเนิด 7,000.00          นำยถวิล  สุขก ำเนิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 79/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม  2562

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00      7,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง 7,000.00          นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 80/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

30 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000.00      7,000.00        เฉพำะเจำะจง ̶ นำยทองค ำ  พันตัน 7,000.00          นำยทองค ำ  พันตัน รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                            รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 81/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

31 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียำกจน 10,000.00     10,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยม้วน  ทันทะ 10,000.00         นำยม้วน  ทันทะ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ยำกไร้ มำเรียนท่ี บ้ำนหนองแขม #REF! 10,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 82/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!

32 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียำกจน 11,000.00     11,000.00      เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์  นำอุดม 11,000.00         นำยณรงค์  นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จ้ำง

ยำกไร้ มำเรียนท่ี ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 11,000.00                          รำคำจัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุด เลขท่ี 83/63

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 62

#REF! #REF!


