
หนา้ที ่1 แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400        5,400        ตกลงราคา  นายอนงค์   ไชยวงษ์ 5,400         นายอนงค์   ไชยวงษ์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 5,400                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 1/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

2 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400        5,400        ตกลงราคา  นายกองพัน  สีหะครัง 5,400         นายกองพัน  สีหะครัง ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน 5,400                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 2/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

3 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายณรงค์   นาอุดม 4,000         นายณรงค์   นาอุดม ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 3/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

4 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายวิเชียน   ดาเหล็ก 4,000         นายวิเชียน   ดาเหล็ก ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 4/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

5 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายสนิต  ประเสริฐสังค์ 4,000         นายสนิต  ประเสริฐสังค์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 5/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

6 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายสง่า   เช้ือกุดรู 4,000         นายสง่า   เช้ือกุดรู ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 6/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

7 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายสุชาติ   ทองเรือง 4,000         นายสุชาติ   ทองเรือง ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 7/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

งบประมาณ

สรุปข้อมูลรายการจัดซ้ือจัดจ้าง รอบเดือน  ตุลาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี...31...เดือน…ตุลาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ล าดับท่ี รายการ/ซ่ือโครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ย่ืนซอง/ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



หนา้ที ่2 แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ

สรุปข้อมูลรายการจัดซ้ือจัดจ้าง รอบเดือน  ตุลาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี...31...เดือน…ตุลาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ล าดับท่ี รายการ/ซ่ือโครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ย่ืนซอง/ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

8 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายดุลย์    แสนล า 4,000         นายดุลย์    แสนล า ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 8/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

9 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายติ  จันทร์เขต 4,000         นายติ  จันทร์เขต ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 9/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

10 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายกฤษดา  ทนเล 4,000         นายกฤษดา  ทนเล ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 10/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

11 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,000         นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 11/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

12 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,200        6,200        ตกลงราคา  นางอุไรรัก วัฒนะบุตร 6,200         นางอุไรรัก วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

ดูแลส านักงาน 6,200                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 12/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 30 ก.ย. 59

13 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000        7,000        ตกลงราคา  นายขวัญชัย  สุขก าเนิด 7,000         นายขวัญชัย  สุขก าเนิด ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

บรรทุกขยะ 7,000                                     0 เลขท่ี 13/60

. 0 ลว 30 ก.ย. 59

14 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000        7,000        ตกลงราคา  นายทิพเนตร  ปัญหา 7,000         นายทิพเนตร  ปัญหา ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

บรรทุกขยะ 7,000                                     0 เลขท่ี 14/60

. 0 ลว 30 ก.ย. 59



หนา้ที ่3 แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ

สรุปข้อมูลรายการจัดซ้ือจัดจ้าง รอบเดือน  ตุลาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี...31...เดือน…ตุลาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ล าดับท่ี รายการ/ซ่ือโครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ย่ืนซอง/ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

15 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000        7,000        ตกลงราคา  นายมนตรี  คุ้มเหล่ายูง 7,000         นายมนตรี  คุ้มเหล่ายูง ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

บรรทุกขยะ 7,000                                     0 เลขท่ี 15/60

. 0 ลว 3 ต.ค. 59

16 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 9,000        9,000        ตกลงราคา  นายสุภาพ  ศรีอุ่น 9,000         นายสุภาพ  ศรีอุ่น ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

0 9,000                                     0 เลขท่ี 16/60

. 0 ลว 3 ต.ค. 59

17 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 10,000      10,000      ตกลงราคา  นายม้วน   นันทะ 10,000       นายม้วน   นันทะ ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี ศพด.บ้านหนองแขม 10,000                                   0 เลขท่ี 17/60

. 0 ลว 3 ต.ค. 59

18 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 11,000      11,000      ตกลงราคา  นายณรงค์   นาอุดม 11,000       นายณรงค์   นาอุดม ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี ศพด.บ้านนาจาน 11,000                                   0 เลขท่ี 18/60

. 0 ลว 3 ต.ค. 59

19 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,900        3,900        ตกลงราคา  นายประเทือง  วุฒิยา 3,900         นายประเทือง  วุฒิยา ตกลงราคา อ้างอิงราคาท้องตลาด บันทึกตกลง จ้าง

ทะเบียน กต 8039 ขก. 3,900                                     0 เลขท่ี 19/60

. 0 ลว 7 ต.ค. 59

20 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 8 รายการ 4,940        4,940        ตกลงราคา  ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 4,940         ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า ตกลงราคา อ้างอิงราคาพาณิชย์ บันทึกตกลง ราคาซ้ือขาย

0 4,940                                     0 เลขท่ี 1/60

. 0 ลว 18 ต.ค. 59

21 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด เพ่ือใช้ 1,000        1,000        ตกลงราคา  นางวิไลวรรณ นามตะ 1,000         นางวิไลวรรณ นามตะ ตกลงราคา อ้างอิงราคาท้องตลาด บันทึกตกลง จ้าง

ในงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจ าปี 2559 1,000                                     0 เลขท่ี 20/60

. 0 ลว 21 ต.ค. 59



หนา้ที ่4 แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ

สรุปข้อมูลรายการจัดซ้ือจัดจ้าง รอบเดือน  ตุลาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี...31...เดือน…ตุลาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ล าดับท่ี รายการ/ซ่ือโครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ย่ืนซอง/ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

22 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม 3,600        3,600        ตกลงราคา  นางอรทัย  สีหามาตย์ 3,600         นางอรทัย  สีหามาตย์ ตกลงราคา อ้างอิงราคาท้องตลาด บันทึกตกลง จ้าง

อาหารว่างเพ่ือรับรองการประชุมสภาฯ 3,600                                     0 เลขท่ี 21/60

. 0 ลว 27 ต.ค. 59

23 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400        5,400        ตกลงราคา  นายอนงค์   ไชยวงษ์ 5,400         นายอนงค์   ไชยวงษ์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 5,400                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 22/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

24 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินและสถานท่ี 5,400        5,400        ตกลงราคา  นายกองพัน  สีหะครัง 5,400         นายกองพัน  สีหะครัง ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน 5,400                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 23/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

25 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายณรงค์   นาอุดม 4,000         นายณรงค์   นาอุดม ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 24/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

26 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายวิเชียน   ดาเหล็ก 4,000         นายวิเชียน   ดาเหล็ก ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 25/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

27 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายสนิต  ประเสริฐสังค์ 4,000         นายสนิต  ประเสริฐสังค์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 26/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

28 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายสง่า   เช้ือกุดรู 4,000         นายสง่า   เช้ือกุดรู ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 27/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59



หนา้ที ่5 แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ

สรุปข้อมูลรายการจัดซ้ือจัดจ้าง รอบเดือน  ตุลาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี...31...เดือน…ตุลาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ล าดับท่ี รายการ/ซ่ือโครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ย่ืนซอง/ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

29 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายสุชาติ   ทองเรือง 4,000         นายสุชาติ   ทองเรือง ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 28/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

30 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายดุลย์    แสนล า 4,000         นายดุลย์    แสนล า ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 29/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

31 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายติ  จันทร์เขต 4,000         นายติ  จันทร์เขต ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 30/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

32 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายกฤษดา  ทนเล 4,000         นายกฤษดา  ทนเล ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 31/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

33 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 4,000        4,000        ตกลงราคา  นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ 4,000         นายบุญเลิศ  ฝ่ายจันทร์ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 4,000                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 32/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

34 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 6,200        6,200        ตกลงราคา  นางอุไรรัก วัฒนะบุตร 6,200         นางอุไรรัก วัฒนะบุตร ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

ดูแลส านักงาน 6,200                                     ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 33/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

35 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000        7,000        ตกลงราคา  นายขวัญชัย  สุขก าเนิด 7,000         นายขวัญชัย  สุขก าเนิด ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

บรรทุกขยะ 7,000                                     0 เลขท่ี 34/60

. 0 ลว 31 ต.ค. 59



หนา้ที ่6 แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
งบประมาณ

สรุปข้อมูลรายการจัดซ้ือจัดจ้าง รอบเดือน  ตุลาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี...31...เดือน…ตุลาคม.....พ.ศ. ....2559.....

ล าดับท่ี รายการ/ซ่ือโครงการ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ย่ืนซอง/ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ซ้ือซอง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

36 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000        7,000        ตกลงราคา  นายทิพเนตร  ปัญหา 7,000         นายทิพเนตร  ปัญหา ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

บรรทุกขยะ 7,000                                     0 เลขท่ี 35/60

. 0 ลว 31 ต.ค. 59

37 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถ 7,000        7,000        ตกลงราคา  นายมนตรี  คุ้มเหล่ายูง 7,000         นายมนตรี  คุ้มเหล่ายูง ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

บรรทุกขยะ 7,000                                     0 เลขท่ี 36/60

. 0 ลว 31 ต.ค. 59

38 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 9,000        9,000        ตกลงราคา  นายสุภาพ  ศรีอุ่น 9,000         นายสุภาพ  ศรีอุ่น ตกลงราคา อ้างอิงราคากลาง บันทึกตกลง จ้าง

9,000                                     0 เลขท่ี 37/60

. 0 ลว 31 ต.ค. 59

39 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 10,000      10,000      ตกลงราคา  นายม้วน   นันทะ 10,000       นายม้วน   นันทะ ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี ศพด.บ้านหนองแขม 10,000                                   ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 38/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59

40 จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนท่ียากจน 11,000      11,000      ตกลงราคา  นายณรงค์   นาอุดม 11,000       นายณรงค์   นาอุดม ตกลงราคาโดยอ้างอิงจาก บันทึกตกลง จ้าง

ยากไร้ มาเรียนท่ี ศพด.บ้านนาจาน 11,000                                   ราคาจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด เลขท่ี 39/60

. ระยะเวลา 2 ปี งปม. ลว 31 ต.ค. 59


