
หนาที่ 1 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จัดซื้อชุดกีฬา โครงการส�งนักกีฬา 12,000.00     12,000.00     ตกลงราคา แวงน�อยสปอร"ต 12,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
เข�าร�วมแข�งขันกีฬาท�องถิ่นสัมพันธ" ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 43/2559
ประจําป5 2559 . ลว. 1 มี.ค.  2559

2 จัดซื้อน้ํามันนวดคลายกล�ามเนื้อ 1,000.00       1,000.00       ตกลงราคา ร�านกิตติรวมภัณฑ" 1,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
โครงการส�งนักกีฬาเข�าร�วมแข�งขัน ราคาตามท�องตลาด เลขที่ 44/2559
กีฬาท�องถิ่นสัมพันธ" ประจําป5 2559 . ลว. 1 มี.ค.  2559

3 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาลเพื่อ 125,100.00    125,100.00    ตกลงราคา นางจิรา  มาลอด 116,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  19/2559
แก�ไขป<ญหาภัยแล�ง หมู�ที่ 9 และเป?นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 2 มี.ค.  2559
บ�านโนนศิลา

4 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาลเพื่อ 125,100.00    125,100.00    ตกลงราคา นางจิรา  มาลอด 116,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  20/2559
แก�ไขป<ญหาภัยแล�ง หมู�ที่ 2 และเป?นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 2 มี.ค.  2559
บ�านนาจาน

5 จัดซื้อครุภัณฑ"สํานักงาน 17,600.00     17,600.00     ตกลงราคา ร�านทรัพย"เจริญ 17,600.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ตู�บานทึบ จํานวน  4  หลัง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 45/2559
(สํานักงานปลัด) . ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 3 มี.ค.  2559

6 จัดซื้อครุภัณฑ"สํานักงาน 13,200.00     13,200.00     ตกลงราคา ร�านทรัพย"เจริญ 13,200.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ตู�บานทึบ จํานวน  3  หลัง ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 46/2559
(กองคลัง) . ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 3 มี.ค.  2559

ร�านทรัพย"เจริญ
17,600.00                          

ร�านทรัพย"เจริญ
13,200.00                          

แวงน�อยสปอร"ต
12,000.00                          

ร�านกิตติรวมภัณฑ"
1,000.00                           

องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก�น
วันที่...............เดือน…เมษายน.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มีนาคม  2559

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

นางจิรา  มาลอด
116,000.00                        

นางจิรา  มาลอด
116,000.00                        



หนาที่ 2 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก�น
วันที่...............เดือน…เมษายน.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มีนาคม  2559

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,000.00       6,000.00       ตกลงราคา กิตติรวมภัณฑ" 6,000.00       ตกลงราคา อ�างอิงรจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
จํานวน 2 รายการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 47/2559
(สํานักงานปลัด) ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 3 มี.ค.  2559

8 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา 288,000.00    288,000.00    ตกลงราคา หจก.ไตรฟGา 285,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  21/2559
ภายในหมู�บ�าน หมู�ที่ 4 บ�านกุดรู หจก.แวงน�อยวัสดุก�อสร�าง 288,000.00   และเป?นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 8 มี.ค.  2559

9 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา 145,000.00    145,000.00    ตกลงราคา หจก.ไตรฟGา 143,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  22/2559
ภายในหมู�บ�านบ�านหนองหอย หจก.แวงน�อยวัสดุก�อสร�าง 145,000.00   และเป?นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 8 มี.ค.  2559
หมู�ที่ 7 จํานวน 2 จุด

10 จ�างเหมาซ�อมแซมรถยนต"ส�วนกลาง 2,080.00       2,080.00       ตกลงราคา นายประเทือง  วุฒิยา 2,080.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 117/2559
ทะเบียน กต 8039 ขก ราคาตามท�องตลาด ลว. 10 มี.ค.  2559

11 จ�างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 3,600.00       3,600.00       ตกลงราคา นางอรทัย  สีหามาตย" 3,600.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 118/2559
พร�อมอาหารว�าง รับรองการ ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 10 มี.ค.  2559
ประชุมสภา ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

12 จ�างเหมาจัดทําปGายไวนิล การจัดเวที 600.00          600.00          ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 600.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 119/2559
ประชาคม อบต.แวงน�อย ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 10 มี.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

13 จ�างเหมาจัดทําปGายไวนิล ประชาสัมพันธ" 2,400.00       2,400.00       ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 2,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 120/2559
การรับสมัครเด็กนักเรียน ของ ศพด. ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 15 มี.ค.  2559
จํานวน 2 ศูนย" ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

กิตติรวมภัณฑ"
6,000.00                           

2,080.00                           
นายประเทือง  วุฒิยา

นางอรทัย  สีหามาตย"
3,600.00                           

ร�าน ช.โฆษณา
600.00                              

ร�าน ช.โฆษณา

หจก.ไตรฟGา
285,000.00                        

หจก.ไตรฟGา
143,000.00                        

2,400.00                           



หนาที่ 3 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก�น
วันที่...............เดือน…เมษายน.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มีนาคม  2559

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

14 จ�างเหมาจัดทําพานพุ�มดอกไม�สด 1,000.00       1,000.00       ตกลงราคา นางวิไลวรรณ  นามตะ 1,000.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 121/2559
ร�วมงานวันท�องถิ่นไทย ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 16  มี.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

15 จ�างเหมาจัดทําปGายไวนิล 720.00          720.00          ตกลงราคา ร�าน ช.โฆษณา 720.00         ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 122/2559
ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 16  มี.ค.  2559
ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

16 จัดซื้อเครื่องดื่ม โครงการวัน อปพร. 2,340.00       2,340.00       ตกลงราคา จําลองพาณิชย" 2,340.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงราคาซื้อขาย
ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด เลขที่ 48/2559

. ระยะเวลา 2 ป5 งปม. ลว. 16 มี.ค.  2559

17 โครงการก�อสร�างถนน คสล 99,000.00     95,000.00     ตกลงราคา หจก.สวรรค"ส�งมาเกิด 95,000.00     ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  23/2559
บ�านแวงน�อย  หมู�ที่ 1 ร�านยางหวายการโยธา 98,500.00     และเป?นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 17 มี.ค.  2559

ดาวรุ�งการโยธา 98,000.00     

18 จ�างเหมาบริการรถยนต"ปรับอากาศ 10,000.00     10,000.00     ตกลงราคา นายสันติพล  โยกมา 10,000.00     ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 123/2559
ไม�ประจําทาง จํานวน 1 คัน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 22 มี.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.
19 จ�างเหมาบริการซ�อมแซมเครื่อง 7,900.00       7,900.00       ตกลงราคา หจก.เซฟ-ที-คัท ขอนแก�น 7,900.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 124/2559

ตัดกระแสไฟฟGาอัตโนมัติ ราคาตามท�องตลาด ลว. 24 มี.ค.  2559

20 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาลเพื่อ 155,000.00    155,000.00    ตกลงราคา นางจิรา  มาลอด 144,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  24/2559
แก�ไขป<ญหาภัยแล�ง หมู�ที่ 3 และเป?นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 24 มี.ค.  2559
บ�านหนองแขม 1

95,000.00                          

นายสันติพล  โยกมา
10,000.00                          

จําลองพาณิชย"
2,340.00                           

หจก.เซฟ-ที-คัท ขอนแก�น
7,900.00                           

หจก.สวรรค"ส�งมาเกิด

144,000.00                        
นางจิรา  มาลอด

นางวิไลวรรณ  นามตะ
1,000.00                           

ร�าน ช.โฆษณา
720.00                              



หนาที่ 4 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก�น
วันที่...............เดือน…เมษายน.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มีนาคม  2559

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

21 โครงการก�อสร�างถนน คสล. ขยาย 220,000.00    213,000.00    ตกลงราคา ร�านท�านางแนววัสดุก�อสร�าง 199,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  25/2559
ไหล�ทาง ถนนบ�านนาจาน สองพี่น�องก�อสร�าง 215,000.00   และเป?นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 28 มี.ค.  2559
หมู�ที่  10 ส.ทรัพย"เจริญ 200,000.00   

22 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาลเพื่อ 168,000.00    167,000.00    ตกลงราคา นางจิรา  มาลอด 156,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  26/2559
แก�ไขป<ญหาภัยแล�ง หมู�ที่ 5 บ�านอีโล และเป?นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 31 มี.ค.  2559

23 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาลเพื่อ 162,000.00    147,000.00    ตกลงราคา นางจิรา  มาลอด 137,000.00   ตกลงราคา อ�างอิงราคากลาง สัญญาจ�างเลขที่  27/2559
แก�ไขป<ญหาภัยแล�ง หมู�ที่ 13 และเป?นผู�มีเสนอราคาต่ําสุด ลว. 31 มี.ค.  2559
บ�านหนองแขม 2

24 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายขวัญชัย  สุขกําเนิด 7,000.00       นายขวัญชัย  สุขกําเนิด ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 125/2559
รถยนต"บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 31 มี.ค.  2559

25 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายทิพเนตร  ป<ญหา 7,000.00       นายทิพเนตร  ป<ญหา ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 126/2559
รถยนต"บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 31 มี.ค.  2559

26 จ�างเหมาบริการพนักงานประจํา 7,000.00       7,000.00       ตกลงราคา นายมนตรี  คุ�มเหล�ายูง 7,000.00       นายมนตรี  คุ�มเหล�ายูง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 127/2559
รถยนต"บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 29 ก.พ.  2559

27 จ�างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต" 9,000.00       9,000.00       ตกลงราคา นายสุภาพ  ศรีอุ�น 9,000.00       นายสุภาพ  ศรีอุ�น ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�าง เลขที่ 128/2559
บรรทุกขยะ การกําหนดราคากลาง ลว. 31 มี.ค.  2559

28 จ�างเหมาบริการแม�บ�านดูแล 6,200.00       6,200.00       ตกลงราคา นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200.00       นางอุไรรัก  วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 129/2559
ทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

นางจิรา  มาลอด
156,000.00                        

นางจิรา  มาลอด
137,000.00                        

ร�านท�านางแนววัสดุก�อสร�าง
199,000.00                        

6,200.00                           

9,000.00                           

7,000.00                           

7,000.00                           

7,000.00                           



หนาที่ 5 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก�น
วันที่...............เดือน…เมษายน.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มีนาคม  2559

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

29 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย"สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายอนงค"  ไชยวงษ" 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 130/2559
และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559
หนองแขม ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

30 จ�างเหมาบริการผู�ดูแลรักษาทรัพย"สิน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายกองพัน  สีหะครัง 5,400.00       นายกองพัน  สีหะครัง ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 131/2559
และสถานที่ราชการ ศพด. บ�าน ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559
นาจาน ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

31 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายสุชาติ  ทองเรียง 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 132/2559
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.
32 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายติ  จันทร"เขต 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 133/2559

การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559
ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

33 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายกฤษดา  ทนเล 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 134/2559
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

34 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,400.00       5,400.00       ตกลงราคา นายสุทีป  ทาจันทร" 5,400.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 135/2559
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

35 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,200.00       5,200.00       ตกลงราคา นายสง�า  เชื้อกุดรู 5,200.00       นายสง�า  เชื้อกุดรู ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 136/2559
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

5,400.00                           

นายสุทีป  ทาจันทร"
5,400.00                           

5,000.00                           

นายอนงค"  ไชยวงษ"

นายสุชาติ  ทองเรียง
5,400.00                           

นายติ  จันทร"เขต
5,400.00                           

5,400.00                           

นายกฤษดา  ทนเล

5,400.00                           



หนาที่ 6 แบบ  ขสร. 1

วงเงินทีจะซื้อ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
หรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

องค�การบริหารส�วนตําบลแวงน�อย  อําเภอแวงน�อย  จังหวัดขอนแก�น
วันที่...............เดือน…เมษายน.....พ.ศ. ....2559.....

ผู�ได�รับการคัดเลือก
ราคากลาง

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มีนาคม  2559

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

36 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,200.00       5,200.00       ตกลงราคา นายวิเชียน  ดาเหล็ก 5,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 137/2559

การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559
ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

37 จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 5,200.00       5,200.00       ตกลงราคา นายณรงค"  นาอุดม 5,200.00       ตกลงราคาโดยอ�างอิงจาก บันทึกตกลงจ�างเลขที่ 138/2559
การแพทย"ฉุกเฉิน (EMS) ราคาจัดซื้อหรือจ�างครั้งหลังสุด ลว. 31 มี.ค.  2559

ระยะเวลา 2 ป5 งปม.

นายวิเชียน  ดาเหล็ก

5,200.00                           

นายณรงค"  นาอุดม
5,200.00                           


