
วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม 750.00         750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบางแพคอมพิวเตอร์/ ร้านบางแพคอมพิวเตอร์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A133/2564 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในงาน เสนอราคา 750.00 บาท เสนอราคา 750.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
ส านักปลัดเทศบาล ราคาเหมาะสม  7 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,340.00      2,340.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงค์พันธ์อิเล็กทริค/ ร้านพงค์พันธ์อิเล็กทริค/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A134/2564 
เสนอราคา 2,340.00 บาท เสนอราคา 2,340.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  9 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม 3,020.00      3,020.00     เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา วีรเสนีย/์ นายยุทธนา วีรเสนีย/์ มีคุณสมบติัถูกต้อง A135/2564 
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน เสนอราคา 3,020.00 บาท เสนอราคา 3,020.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
82-4178 ราชบุรี ราคาเหมาะสม  20 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในโครงการวันเฉลิมฯ 1,483.00      1,483.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมชมชอบ/ ร้านนิยมชมชอบ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A136/2564 
ในหลวงรัชการที ่10 เสนอราคา 1,483.00 บาท เสนอราคา 1,483.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  22 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (สขร.1) ในรอบเดอืนกรกฎาคม  ๒๕๖4
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (สขร.1) ในรอบเดอืนกรกฎาคม  ๒๕๖4
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 259.00         259.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอเบิล้อาร์ต/ ร้านเอเบิล้อาร์ต/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A137/2564 
เสนอราคา 259.00 บาท เสนอราคา 259.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  22 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นายรัชสาร  เศรษฐี/ นายรัชสาร  เศรษฐี/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A138/2564 
ธุรการ กองช่าง (เพิม่เติม) เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ธรรมลังกา/ นายสมศักด์ิ ธรรมลังกา/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A139/2564 
ก าจัดวัชพืช ในเขตพืน้ที่ เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ (เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  สระแสงทรวง/ นายณรงค์  สระแสงทรวง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A140/2564 
ก าจัดวัชพืช ในเขตพืน้ที่ เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ (เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (สขร.1) ในรอบเดอืนกรกฎาคม  ๒๕๖4
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นายประยูร  ดอกรัก นายประยูร  ดอกรัก มีคุณสมบติัถูกต้อง A141/2564 
ก าจัดวัชพืช ในเขตพืน้ที่ เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ (เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นายสกล  ศรีรัตน/์ นายสกล  ศรีรัตน/์ มีคุณสมบติัถูกต้อง A142/2564 
ก าจัดวัชพืช ในเขตพืน้ที่ เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ (เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นายด ารงศักด์ิ  ป๊อกต้ัง นายด ารงศักด์ิ  ป๊อกต้ัง มีคุณสมบติัถูกต้อง A143/2564 
ก าจัดวัชพืช ในเขตพืน้ที่ เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ (เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดอกไม้  แพงไธสง/ นางสาวดอกไม้  แพงไธสง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A144/2564 
ช่วยเหลืองานภายในกองสาธารณสุขฯ เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
(เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (สขร.1) ในรอบเดอืนกรกฎาคม  ๒๕๖4
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวมุกมณี  กล่อมเมฆ/ นางสาวมุกมณี  กล่อมเมฆ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A145/2564 
ช่วยเหลืองานภายในกองสาธารณสุขฯ เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
(เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา ผ่อนจตุรัส/ นางสาวพนิดา ผ่อนจตุรัส/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A146/2564 
ช่วยเหลืองานธุรการ กองการศึกษา เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
(เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นางนิยม  จันทร์ดี นางนิยม  จันทร์ดี มีคุณสมบติัถูกต้อง A147/2564 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
(เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปัฐวิกานต์ จันทร์บาง/นางสาวปัฐวิกานต์ จันทร์บาง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A148/2564 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
(เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (สขร.1) ในรอบเดอืนกรกฎาคม  ๒๕๖4
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวหลินฟ้า จรัสโศภิณ/ นางสาวหลินฟ้า จรัสโศภิณ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A149/2564 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
(เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  แซ่เฮ่ง/ นายสุพจน์  แซ่เฮ่ง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A150/2564 
ภารโรง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอราคา 315.00 บาท เสนอราคา 315.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
(เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 315.00         315.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมชมชอบ/ ร้านนิยมชมชอบ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A151/2564 
(เจลแอลกอฮอล์) เสนอราคา 4,000.00 บาท เสนอราคา 4,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  23 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม 3,920.00      3,920.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไดนาโมหนองอ้อ/ ร้านไดนาโมหนองอ้อ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A152/2564 
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน เสนอราคา 3,920.00 บาท เสนอราคา 3,920.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
82-4178 ราชบุรี ราคาเหมาะสม  27 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (สขร.1) ในรอบเดอืนกรกฎาคม  ๒๕๖4
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 2,280.00      2,280.00     เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์  ผู้ประดิษฐ์พงศ์/ นายพิพัฒน์  ผู้ประดิษฐ์พงศ์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A153/2564 
 สิงหาคม 2564 เสนอราคา 2,280.00 บาท เสนอราคา 2,280.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  27 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 2,627.52      2,627.52     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพฯ/ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง A154/2564 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เสนอราคา 2,627.52 บาท เสนอราคา 2,627.52 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  29 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม 9,560.00      9,560.00     เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา วีรเสนีย/์ นายยุทธนา วีรเสนีย/์ มีคุณสมบติัถูกต้อง B31/2564 
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน เสนอราคา 9,560.00 บาท เสนอราคา 9,560.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
82-4178 ราชบุรี ราคาเหมาะสม  1 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 8,562.90      8,562.90     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพฯ/ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง B32/2564 
ส าหรับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เสนอราคา 8,562.90 บาท เสนอราคา 8,562.90 บาท ครบถ้วนเสนอ
(เพิม่เติม) ราคาเหมาะสม  30 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (สขร.1) ในรอบเดอืนกรกฎาคม  ๒๕๖4
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 22,995.00    22,995.00   เฉพาะเจาะจง นายสกล  ศรีรัตน/์ นายสกล  ศรีรัตน/์ มีคุณสมบติัถูกต้อง M142/2564 
ก าจัดวัชพืช ในเขตพืน้ที่ เสนอราคา 22,995.00 บาทเสนอราคา 22,995.00 บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  6 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 22,995.00    22,995.00   เฉพาะเจาะจง นายด ารงศักด์ิ  ป๊อกต้ัง/ นายด ารงศักด์ิ  ป๊อกต้ัง/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M143/2564 
ก าจัดวัชพืช ในเขตพืน้ที่ เสนอราคา 22,995.00บาท เสนอราคา 22,995.00บาท ครบถ้วนเสนอ
เทศบาลต าบลหนองโพ ราคาเหมาะสม  6 กรกฎาคม

ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินคุลก) 87,750.00    87,750.00   เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์  ปัญญาสาร/ นายวิฑูรย์  ปัญญาสาร/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M144/2564 
เสนอราคา 87,750.00 บาทเสนอราคา 87,750.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  16 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,920.00    15,920.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบางแพคอมพิวเตอร์/ ร้านบางแพคอมพิวเตอร์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M145/2564 
เพือ่ใช้ในกองการศึกษา เสนอราคา 15,920.00 บาทเสนอราคา 15,920.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  21 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (สขร.1) ในรอบเดอืนกรกฎาคม  ๒๕๖4
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 39,820.00    39,820.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบางแพคอมพิวเตอร์/ ร้านบางแพคอมพิวเตอร์/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M146/2564 
เพือ่ใช้ในกองคลัง เสนอราคา 39,820.00 บาทเสนอราคา 39,820.00 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  21 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2564
งบประมาณ

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 18,392.64    18,392.64   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพฯ/ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ/ มีคุณสมบติัถูกต้อง M147/2565
ส าหรับโรงรียนชุมชนวัดหนองโพฯ เสนอราคา 18,392.64 บาทเสนอราคา 18,392.64 บาท ครบถ้วนเสนอ

ราคาเหมาะสม  30 กรกฎาคม
ภายในวงเงิน 2565
งบประมาณ
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วงเงินทีจ่ะ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่ เลขทีแ่ละวันที่
ซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

โดยสรุป ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง (สขร.1) ในรอบเดอืนกรกฎาคม  ๒๕๖4
เทศบาลต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

247,085.06                            
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