
แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (งาน
ธุรการ) จำนวน 1 รายการ (กอง
ช่าง) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวรีซาวาตี  สาและ 
บ้านเลขท่ี 337/1 หมู่ที่ 7 
ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท   
 

นางสาวรีซาวาตี  สาและ  
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

2. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ช่วย
งานพัสดุ) จำนวน 1 รายการ 
(กองคลัง) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวไอรา  สาและ    
บ้านเลขท่ี 100 หมู่ที่ 6 ตำบล
บาเจาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท   
 

นางสาวไอรา  สาและ    
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

3. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) จำนวน 1 
รายการ (กองคลัง) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนูรีย๊ะ  มะตอเห 
บ้านเลขท่ี 180 หมู่ที่ 7  
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส  ราคาท่ีเสนอ  
4,838.- บาท   

นางสาวนูรีย๊ะ  มะตอเห 
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก    
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

4. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (งานธุรการ) 
จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวอมมี  อาแว     
บ้านเลขท่ี 205 หมู่ที่ 7 ตำบล
บาเจาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท   
 

นางสาวอมมี  อาแว     
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

5. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล) จำนวน 1 รายการ 
(กองการศึกษา) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวนาดียะห์  มะดิง    
บ้านเลขท่ี 18/1 หมู่ที่ 8 ตำบล
บาเจาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท   
 

นางสาวนาดียะห์  มะดิง    
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

6. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมา
บริการภารโรง (ศพด.) จำนวน 1 
รายการ (กองการศึกษา) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายแสมิง  แบเลาะ 
บ้านเลขท่ี 64 หมู่ที่ 8 ตำบลบาง
ปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท 
 

นายแสมิง  แบเลาะ 
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

 
 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

7. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการแม่บ้าน (ศพด.) 
จำนวน 1 รายการ (กอง
การศึกษา) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาววารีย๊ะ  ซามะ 
บ้านเลขท่ี 181 หมู่ที่ 7 ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท 

นางสาวซารีย๊ะ  ซามะ 
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

8. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมา (ผู้ช่วยพนักงานขับรถ
กระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ 
(สำนักปลัด) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายฮามิ  มูเฮง 
บ้านเลขท่ี 147/1 หมู่ที่ 7 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท 

นายฮามิ  มูเฮง 
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

9. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมา  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเกษตร) จำนวน 1 รายการ 
(สำนักปลัด) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายดอเลาะ  รีขะ 
บ้านเลขท่ี 176/2 หมู่ที่ 7 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท 

นายดอเลาะ  รีขะ 
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 
 
 
 
 



แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

10. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ) จำนวน 1 
รายการ (สำนักปลัด) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายมะตอเฮ  หะเดร์ 
บ้านเลขท่ี 46 หมู่ที่ –  ถนนดูกู 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท 

นายมะตอเฮ  หะเดร์ 
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

11. ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้าง
เหมา (ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ 
(สำนักปลัด) 
 

4,838.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายซัฟฟูวัน  ปูเตะ 
บ้านเลขท่ี 65/3 หมู่ที่ 1 ตำบล
บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  4,838.- บาท 
 

นายซัฟฟูวัน  ปูเตะ 
ราคาหลังต่อรอง 
4,838.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

12. ค่าพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มี
สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ 
(สำนักปลัด) 
 

1,999.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางวรรณา  สหะวัน 
บ้านเลขท่ี 8 หมู่ที่ –  ซอย 1  
ถนนศูนย์ราชกาล ตำบลบางนาค 
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  1,999.- บาท 

นางวรรณา  สหะวัน 
ราคาหลังต่อรอง 
1,999.- บาท   

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ  สขร  1 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

13. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 
รายการ (สำนักปลัด) 

9,088.30 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
บาเจาะ จำกัด เลขที่ 232 ถนน
เพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  9,088.30 บาท 

สหกรณ์รถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด 
ราคาหลังต่อรอง 
9,088.30 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

14. ค่าจ้างซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอร์รี่
ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 
(ทะเบียน 749-58-0001) 
จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) 
 

2,590.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณ อินโฟ
เทค นราธิวาส เลขที่ 52/12  
ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค 
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ  2,590.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณ 
อินโฟเทค นราธิวาส 
ราคาหลังต่อรอง 
2,590.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

15. ค่าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
อบต.บาเจาะ ขนาด 3 x 1 เมตร 
จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) 
 

750.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อิคลาส ปริ้นติ้ง 
เลขที่ 265 ถนนถนนพิชิตบำรุง 
ตำบลบางนาค อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธวิาส  
ราคาที่เสนอ  750.- บาท 
 

อิคลาส ปริ้นติ้ง 
ราคาหลังต่อรอง     
750.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 

 



 

แบบ  สขร  ๑ 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

16. ค่าป้ายไวนิล โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่นฯ ขนาด 3 x 1 
เมตร จำนวน 1 ป้าย (สำนัก
ปลัด) 
 

750.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อิคลาส ปริ้นติ้ง  
เลขที่ 265  ถนนพิชิตบำรุง 
ตำบลบางนาค อำเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธวิาส  
ราคาที่เสนอ  750.- บาท 
 

อิคลาส ปริ้นติ้ง 
ราคาหลังต่อรอง  
750.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

17. ค่าตกแต่งจัดสถานที่ สำหรับ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติฯ อบต.บาเจาะ 
จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 

3,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ออลล์ วัน 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 7 ถนนเทศบาล
9 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 
ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท 
 

ออลล์ วัน 
ราคาหลังต่อรอง  
3,000.- บาท 
 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

18. ค่าจัดซื้อของที่ระลึก โครงการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท้องถิ่นฯ       
จำนวน  3 ชิ้น (สำนักปลัด) 

3,000.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ร้านใบเงินใบทอง 
เลขที่ 52 ถนนโคกเคียน ตำบล
บางนาค อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท 

ร้านใบเงินใบทอง 
ราคาหลังต่อรอง  
3,000.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร  ๑ 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

19. ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้องถิ่นฯ  จำนวน  3 
รายการ (สำนักปลัด) 

4,060.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บาเจาะ เครื่องเขียน 
เลขที่ 200 ถนนเพชรเกษม 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 4,060.- บาท 

บาเจาะ เครื่องเขียน 
ราคาหลังต่อรอง  
4,060.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

20. ค่าเช่าเต็นท์ โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
อบต.บาเจาะ ขนาด 5 x 8 เมตร 
จำนวน 4 หลัง (สำนักปลัด) 

9,600.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.พาอีซะ  หะเดร์ 
เลขที่ 111/1 ถนนอัตตอฮีรียะห์ 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 9,600.- บาท 
 

น.ส.พาอีซะ  หะเดร์ 
ราคาหลังต่อรอง  
9,600.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 

21. ค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
อบต.บาเจาะ จำนวน 4 รายการ 
(สำนักปลัด) 

12,300.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บาเจาะ เครื่องเขียน 
เลขที่ 200 ถนนเพชรเกษม 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 12,300.- บาท 

บาเจาะ เครื่องเขียน 
ราคาหลังต่อรอง  
12,300.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 

 

 



แบบ  สขร  ๑ 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก      
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

22. ค่าจดัซ้ือวัสดุและอุปกรณ์
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติฯ อบต.บาเจาะ 
จำนวน  3 รายการ (สำนักปลัด) 

47,286.00 วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ฐานบดีรวมภัณฑ์ จำกัด 
เลขที่ 153/19 ถนนสุริยะ
ประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส  
ราคาที่เสนอ 47,286.- บาท 

ฐานบดีรวมภัณฑ์ จำกัด 
ราคาหลังต่อรอง  
47,286.- บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามที่  อบต. 
กำหนดจึงเห็นควรเรียก
มาทำสัญญาต่อไป 
 

 

 

 


