
หนา้ที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ 7,560.00      7,560.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายประยง  จงแพทย์ 7,560.00          นายประยง  จงแพทย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ทะเบียน 5970 ขอนแก่น #REF! 7,560.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 84/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 3 ม.ค. 63

#REF! #REF!

2 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,600.00      7,600.00       เฉพาะเจาะจง ̶ บ.ชัยภูมิก๊อปป้ีแอนเซอร์วิส 7,600.00          บ.ชัยภูมิก๊อปป้ีแอนเซอร์วิส ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

จ านวน  2  หลอด #REF! 7,600.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 18/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 6 ม.ค. 63

#REF! #REF!

3 จ้างซ่อมเคร่ืองคอพิวเตอร์กองทุนหลัก 4,200.00      4,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 4,200.00          ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ประกันสุขภาพ #REF! 4,200.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 85/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 7 ม.ค. 63

#REF! #REF!

4 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 2,160.00      2,160.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 2,160.00          ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 #REF! 2,160.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 86/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 8 ม.ค. 63

#REF! #REF!

5 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 360.00        360.00          เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านเมืองพลโฆษณา 360.00            ร้านเมืองพลโฆษณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ปี 2563 #REF! 360.00                             ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 87/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 8 ม.ค. 63

#REF! #REF!

6 ซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 7,140.00      7,140.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 7,140.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

ประจ าปี 2563 #REF! 7,140.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 19/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 9 ม.ค. 63

#REF! #REF!

7 ซ้ือวัสดุสมนาคุณโครงการอบรมสัมมนา 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 3,000.00          ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

และศึกษาดูงาน ประจ าปี 2563 #REF! 3,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 20/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 9 ม.ค. 63

#REF! #REF!

8 ซ้ืออาหารว่างโครงการจัดงานวันเด็ก 20,375.00    20,375.00     เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 20,375.00        ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ



หนา้ที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

แห่งชาติ ประจ าปี 2563 #REF! 20,375.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 21/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 9 ม.ค. 63

#REF! #REF!

9 จ้างจัดหาเวทีการแสดงโครงการจัดงาน 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรชา  สีพ้ัว 3,000.00          นายบรรชา  สีพ้ัว ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 #REF! 3,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 88/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 ม.ค. 63

#REF! #REF!

10 จ้างประกอบอาหารโครงการอบรมสัมมนา 11,000.00    11,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ นางอรทัย  สีหามาตรย์ 11,000.00        นางอรทัย  สีหามาตรย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

และศึกษาดูงาน ปี 2563 #REF! 11,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 89/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 10 ม.ค. 63

#REF! #REF!

11 จ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศโครงการ 115,000.00  115,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ นายพงศธร  ป้องปาน 115,000.00      นายพงศธร  ป้องปาน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ปี 2563 #REF! 115,000.00                       ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 90/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 13 ม.ค. 63

#REF! #REF!

12 ซ้ือลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีช ารุดเป็น 180,000.00  180,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.อาร์ดีเจริญพาณิชย์ 178,200.00      หจก.อาร์ดีเจริญพาณิชย์ ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา ซ้ือ

หลุมเป็นบ่อ #REF! 178,200.00                       ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 5/63

#REF! #REF! ลว 21 ม.ค. 63

#REF! #REF!

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 312,000.00  312,000.00    เฉพาะเจาะจง ̶ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 310,000.00      หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด ราคาโดยอ้างอิงจาก สัญญา จ้าง

สายเขตเทศบาล-ล าห้วยนา หมู่ 1 #REF! 310,000.00                       ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 5/63

#REF! #REF! ลว 23 ม.ค. 63

#REF! #REF!

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12,930.00    12,930.00     เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 12,930.00        ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

บ้านหนองแขม #REF! 12,930.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 22/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 24 ม.ค. 63

#REF! #REF!

15 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11,310.00    11,310.00     เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านกิตติรวมภัณฑ์ 11,310.00        ร้านกิตติรวมภัณฑ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ซ้ือ

บ้านนาจาน #REF! 11,310.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 23/63



หนา้ที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 24 ม.ค. 63

#REF! #REF!

16 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลัง และ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 1,000.00          ร้านด๊ีดีคอมพิวเตอร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

กองส่งเสริมการเกษตร จ านวน 2 เคร่ือง #REF! 1,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 91/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

17 จ าหน่ายพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2562 300.00        300.00          เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เช้ือกุดรู 300.00            นายสง่า  เช้ือกุดรู ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง ขาย

#REF! 300.00                             ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 24/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

18 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 3,800.00      3,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสง่า  เช้ือกุดรู 3,800.00          นายสง่า  เช้ือกุดรู ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 3,800.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 92/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

19 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 3,800.00      3,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสุชาติ  ทองเรียง 3,800.00          นายสุชาติ  ทองเรียง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 3,800.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 93/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

20 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 3,800.00      3,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายดุลย์  แสนล า 3,800.00          นายดุลย์  แสนล า ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 3,800.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 94/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

21 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,000.00          นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 95/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

22 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายติ   จันทร์เขต 4,000.00          นายติ   จันทร์เขต ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 96/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63



หนา้ที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

#REF! #REF!

23 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000.00      4,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายกฤษดา  ทนเล 4,000.00          นายกฤษดา  ทนเล ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 97/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

24 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 3,800.00      3,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายสมิต  ประเสริฐสังค์ 3,800.00          นายสมิต  ประเสริฐสังค์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 3,800.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 98/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

25 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 3,800.00      3,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบุญชู   พรรณา 3,800.00          นายบุญชู   พรรณา ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 3,800.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 99/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

26 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 3,800.00      3,800.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์   นาอุดม 3,800.00          นายณรงค์   นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 3,800.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 100/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

27 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400.00          นายอนงค์  ไชยวงษ์ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ราชการ ศพด.บ้านหนองแขม #REF! 5,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 101/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

28 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400.00      5,400.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายบรรพจน์  สีหะครัง 5,400.00          นายบรรพจน์  สีหะครัง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ราชการ ศพด.บ้านนาจาน #REF! 5,400.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 102/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

29 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,200.00      6,200.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00          นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ดูแลส านักงาน #REF! 6,200.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 103/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!



หนา้ที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
วันท่ี  31 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

ราคากลาง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  2563

ล าดับท่ี รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

30 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายถวิล  สุขก าเนิด 7,000.00          นายถวิล  สุขก าเนิด ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 104/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

31 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง 7,000.00          นายนิคม   คุ้มเหล่ายูง ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 105/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

32 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง ̶ นายทองค า  พันตัน 7,000.00          นายทองค า  พันตัน ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000.00                          ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 106/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

33 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 10,000.00    10,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ นายม้วน  ทันทะ 10,000.00        นายม้วน  ทันทะ ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี บ้านหนองแขม #REF! 10,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 107/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63

#REF! #REF!

34 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 11,000.00    11,000.00     เฉพาะเจาะจง ̶ นายณรงค์  นาอุดม 11,000.00        นายณรงค์  นาอุดม ราคาโดยอ้างอิงจาก ใบส่ัง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี ศพด.บ้านนาจาน #REF! 11,000.00                         ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 108/63

#REF! #REF! ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ม.ค. 63


