
หน้าที ่1 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

1 จดัซ้ือชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน 30,700 30,700 เฉพำะเจำะจง ̶ แทงเป้ำพำณิชย์ 29,500             แทงเป้ำพำณิชย์ ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ชือ้

โครงกำรพัฒนำคุณภำพเทคโนโลยีสำรสน บ. ไอนำโน๊ต(ประเทศไทย) 30,000             29,000 รำคำกลำง และเป็นผู้เสนอรำคำ เลขที่ 8/62

#REF! หจก. พีแอนด์พี สปอร์ตช์ 30,700             ต่ ำสุด ลว 6 ธ.ค. 61
#REF! #REF!

2 จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศห้องกองคลัง 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ 4,500              ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

จ ำนวน 1 เคร่ือง #REF! 4,500 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 59/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 11 ธ.ค. 61
#REF! #REF!

3 จำ้งซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ ำเอกนกประสงค์ 9,100 9,100 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอ ำนำจ สิงห์มหำพรม 9,100              นำยอ ำนำจ สิงห์มหำพรม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

#REF! 9,100 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 60/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 12 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

4 ซ้ือวัสดุหมึกเคร่ืองพิมพ์ ย้ีอ Brother 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 3,000              ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

TN - 2360 #REF! 3,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 9/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 12 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

5 ซ้ือวัสดุหมึกเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองแฟกช์ 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 2,500              ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

#REF! 2,500 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 10/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 12 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

6 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 3 รำยกำร 5,280 5,280 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกติติรวมภัณฑ์ 5,280              ร้ำนกติติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

#REF! 5,280 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 11/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 12 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

7 จำ้งซ่อมเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 1,560 1,560 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอุเทน  เจริญภูมิ 1,560              นำยอุเทน  เจริญภูมิ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

จ ำนวน 1 เคร่ือง #REF! 1,560 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 61/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 13 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

วันที่  31   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



หน้าที ่2 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

8 จำ้งซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV 47,000 47,000 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ 47,000             ร้ำนเมืองพลคอมพิวเตอร์ ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย #REF! 47,000 รำคำกลำง และเป็นผู้เสนอรำคำ เลขที่ 62/62

#REF! #REF! ต่ ำสุด ลว 14 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

9 จำ้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด 600 600 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ 600                 ร้ำนด๊ีดีคอมพิวเตอร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

#REF! 600 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 63/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 17 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

10 จำ้งจดัท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 943 943 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนเมืองพลโฆษำ 943                 ร้ำนเมืองพลโฆษำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรช ำระป้ำยภำษี ปีงบประมำณ 2562 #REF! 943 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 64/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 21 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

11 จำ้งประกอบอำหำรประชุมสภำ 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอรทัย  สีหำมำตร 3,500              นำงอรทัย  สีหำมำตร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

สมัยสำมัญที่ 4/2561 #REF! 3,500 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 65/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 21 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

12 จดัซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำโครงกำรต้ังจดุบริกำร 2,700 2,700 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 2,700              ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ประชำชนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2561 #REF! 2,700 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 12/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 25 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

13 จดัซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำง 3,750 3,750 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 3,750              ร้ำนนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

สำธำรณะ ของ อบต.แวงน้อย #REF! 3,750 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 13/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 25 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

14 จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยประชำ 3,988,000 395,000 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก. สวรรค์ส่งมำเกดิ 394,000           หจก. สวรรค์ส่งมำเกดิ ตกลงรำคำโดยอ้ำงอิงจำก สัญญำ จำ้ง

รัฐ บ้ำนอีโล หมูท่ี่ 5 #REF! 390,000 รำคำกลำง และเป็นผู้เสนอรำคำ เลขที่ 8/62

#REF! #REF! ต่ ำสุด ลว 26 ธ.ค. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่3 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

15 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงโครงกำร 1 อปท. 9,500 9,500 เฉพำะเจำะจง ̶ หจก.สมยงค้ำไม้ 2 9,500              หจก.สมยงค้ำไม้ 2 รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

1 ถนนท้องถิน่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม #REF! 9,500 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 14/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

16 จดัซ้ือธงชำติโครงกำร 1 อปท. 1 ถนน 2,310 2,310 เฉพำะเจำะจง ̶ ร้ำนกติติรวมภัณฑ์ 2,310              ร้ำนกติติรวมภัณฑ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

ท้องถิน่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม #REF! 2,310 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 15/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

17 จดัซ้ือวัสดุโครงกำรโครงกำร 1 อปท. 3,895 3,895 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยพำนทอง  มีศรี 3,895              นำยพำนทอง  มีศรี รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง ซ้ือ

1 ถนนท้องถิน่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม #REF! 3,895 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 16/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

18 จำ้งปรับเกรดถนนโครงกำร 1 อปท. 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยพำนทอง  มีศรี 2,500              นำยพำนทอง  มีศรี รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

1 ถนนท้องถิน่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม #REF! 2,500 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 66/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 27 ธ.ค. 61

#REF! #REF!

19 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสง่ำ  เชือ้กดุรู 4,000              นำยสง่ำ  เชือ้กดุรู รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 67/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

20 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสุชำติ  ทองเรียง 4,000              นำยสุชำติ  ทองเรียง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 68/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

21 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยดุลย์  แสนล ำ 4,000              นำยดุลย์  แสนล ำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 69/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่4 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

22 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจนัทร์ 4,200              นำยบุญเลิศ  ฝ่ำยจนัทร์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 70/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

23 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยติ   จนัทร์เขต 4,200              นำยติ   จนัทร์เขต รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 71/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

24 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยกฤษดำ  ทนเล 4,200              นำยกฤษดำ  ทนเล รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 72/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

25 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ 4,200              นำยสมิต  ประเสริฐสังค์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 73/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

26 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยบุญชู   พรรณำ 4,200              นำยบุญชู   พรรณำ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 74/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

27 จำ้งเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน 4,200 4,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์   นำอุดม 4,200              นำยณรงค์   นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

กำรแพทย์ฉุกเฉิน  #REF! 4,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 75/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

28 จำ้งเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนที่ 5,400 5,400 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยอนงค์  ไชยวงษ์ 5,400              นำยอนงค์  ไชยวงษ์ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

รำชกำร ศพด.บ้ำนหนองแขม #REF! 5,400 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 76/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!



หน้าที ่5 แบบ  สขร. 1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

วันที่  31   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561

ล าดับที่ รายการ/ช่ือโครงการ วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนองบประมาณ ผู้ซ้ือซอง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

29 จำ้งเหมำบริกำรผู้ดูแลทรัพย์สินและสถำนที่ 5,400 5,400 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยกองพัน  สีหะครัง 5,400              นำยกองพัน  สีหะครัง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

รำชกำร ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 5,400 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 77/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

30 จำ้งเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 6,200 6,200 เฉพำะเจำะจง ̶ นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร 6,200              นำงอุไรรัก  วัฒนะบุตร รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

ดูแลส ำนักงำน #REF! 6,200 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 78/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

31 จำ้งเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยถวิล  สุขก ำเนิด 7,000              นำยถวิล  สุขก ำเนิด รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 79/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

32 จำ้งเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง 7,000              นำยนิคม   คุ้มเหล่ำยูง รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 80/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

33 จำ้งเหมำบริกำรพนักงำนประจ ำรถ 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยทองค ำ  พันตัน 7,000              นำยทองค ำ  พันตัน รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

บรรทุกขยะ #REF! 7,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 81/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

34 จำ้งเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยำกจน 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยม้วน  ทันทะ 10,000             นำยม้วน  ทันทะ รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

ยำกไร้ มำเรียนที่ บ้ำนหนองแขม #REF! 10,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 82/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!

35 จำ้งเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยำกจน 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง ̶ นำยณรงค์  นำอุดม 11,000             นำยณรงค์  นำอุดม รำคำโดยอ้ำงอิงจำก ใบส่ัง จำ้ง

ยำกไร้ มำเรียนที่ ศพด.บ้ำนนำจำน #REF! 11,000 รำคำจดัซ้ือหรือจำ้งคร้ังหลังสุด เลขที่ 83/62

#REF! #REF! ระยะเวลำ 2 ปี งปม. ลว 30 พ.ย. 61

#REF! #REF!


