
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,736.00                      5,736.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   98/2561
ส่วนกลำง ประจ ำเดือน  สิงหำคม  2561 (ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ     5,736.-   บำท รำคำ        5,736.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,943.00                      2,943.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   99/2561
ประจ ำเดือน  สิงหำคม  2561  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ     2,943.-   บำท รำคำ        2,943- บำท

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน  3  รำยกำร (กองคลงั) 19,150.00                    19,150.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   100/2561

โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  สิงหำคม  2561
เสนอรำคำ     19,150.-   บำท รำคำ        19,150- บำท

4 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   โครงกำรพน่หมอกควนัป้องกนั 29,704.00                    29,704.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   101/2561

โรคไขเ้ลือดออก  ปี 2561 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  สิงหำคม  2561
เสนอรำคำ     29,704.-   บำท รำคำ        29,704- บำท

5 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ตำมโครงกำรจดังำนวนัแม่ 3,260.00                      3,260.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   102/2561

แห่งชำติศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ ประจ ำปี 2561 โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ     3,260.- บำท รำคำ     3,260.-  บำท

6 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองคลงั) 17,218.00                    17,218.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   103/2561
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ     17,218.- บำท รำคำ     17,218.-  บำท

7 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ส ำหรับเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน      1,375.00                      1,375.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   104/2561
โอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ               โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  สิงหำคม  2561
พระนำงเจำ้สิริกิต์ิ  พระบรมรำชินีนำถ  ในรัชกำลท่ี  9 เสนอรำคำ     1,375.- บำท รำคำ     1,375.-  บำท
86  พรรษำ  12  สิงหำคม  2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม   2561
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     28    เดือน   กนัยำยน   พ.ศ.  2561

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบโครงกำรบริหำรจดักำรขยะ 750.00                         750.00         หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   105/2561
ในชุมชน ปี 2561  ในวนัท่ี  16  สิงหำคม  2561 โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  สิงหำคม  2561
 ณ เทศบำลต ำบลโนนแดง และศูนยก์ำรเรียนรู้ เสนอรำคำ     750.- บำท รำคำ     750.-  บำท
บำ้นหนองโจด  ต  ำบลโนนแดง 

9 จดัซ้ือกระเป๋ำผำ้ ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรขยะ 2,250.00                      2,250.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกชยั  ร้ำนเอกชยั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   106/2561

ในชุมชน ปี 2561  ในวนัท่ี  16  สิงหำคม  2561              โดย   นำยเอกชยั  แซ่ไหล โดย   นำยเอกชยั  แซ่ไหล เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  สิงหำคม  2561
ณ เทศบำลต ำบลโนนแดง และศูนยก์ำรเรียนรู้ เสนอรำคำ     2,250.- บำท รำคำ     2,250.-  บำท
บำ้นหนองโจด  ต  ำบลโนนแดง       

10 จดัซ้ือวสัดุฝึกปฏิบติัส ำหรับ ใชใ้นโครงกำรฝึกอบรม 1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงศำกำรคำ้   ร้ำนพงศำกำรคำ้  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   107/2561
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561  โดย นำยพงศำ  พงษำบนั  โดย นำยพงศำ  พงษำบนั เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  สิงหำคม  2561
 ในวนัท่ี  17  สิงหำคม  2561  ณ ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ เสนอรำคำ     1,600.- บำท รำคำ     1,600.-  บำท

11 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองช่ำง) 2,062.00 2,062.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   108/2561
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  สิงหำคม  2561
เสนอรำคำ     2,062.-   บำท รำคำ        2,062.- บำท

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ผำ้หมึกปร้ินเตอร์) 2,300.00                      2,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   109/2561

 จ  ำนวน  1  รำยกำร โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  สิงหำคม  2561
เสนอรำคำ     2,300.-   บำท รำคำ     2,300.- บำท

13 คำ่จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  ตูเ้กบ็เอกสำรแบบ 10,000.00                    10,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   110/2561
2 บำนเปิด  จ  ำนวน 2 หลงั  (กองคลงั) โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ     10,000.-   บำท รำคำ     10,000.- บำท

14 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  ตูเ้กบ็เอกสำรบำนสไลด์ 10,000.00                    10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   111/2561
(บำนทึบ) 2 บำน จ ำนวน 1 หลงัและตูเ้กบ็เอกสำรแบบ  โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  สิงหำคม  2561
 2 บำนเปิด   จ  ำนวน  1  หลงั  (กองกำรศึกษำฯ) เสนอรำคำ     10,000.-   บำท รำคำ     10,000.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

15 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  ตูเ้กบ็เอกสำรแบบ 2 บำนเปิด 11,000.00                    11,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   112/2561
จ ำนวน 2 หลงั (กองช่ำง) โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ     11,000.-   บำท รำคำ     11,000.- บำท

16 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  ตูเ้กบ็เอกสำรแบบ 2 บำนเปิด 5,500.00                      5,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   113/2561
จ ำนวน 1 หลงั  (กองช่ำง ประปำ) โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ     5,500.-   บำท รำคำ     5,500.- บำท

17 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  ตูเ้กบ็เอกสำรบำนสไลด์ 4,500.00                      4,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   116/2561
(บำนทึบ)  2 บำน  จ  ำนวน  1  หลงั  (ส ำนกัปลดั) โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ     4,500.-   บำท รำคำ     4,500.- บำท

18 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง  จ  ำนวน  4  รำยกำร 29,350.00                    29,350.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด ์ คอมมนิูเคชัน่  หจก.เค.อำร์.เรดิโอ แอนด ์ คอมมูนิเคชัน่  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   117/2561

โดย   นำงวรณัน  สิริผไทธร โดย   นำงวรณัน  สิริผไทธร เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  สิงหำคม  2561
เสนอรำคำ     29,350.-   บำท รำคำ     29,350.- บำท

19 จำ้งเหมำแรงงำนพน่หมอกควนั  ตำมโครงกำรพน่ 11,700.00                    11,700.00    เฉพำะเจำะจง นำยอนุสรณ์  พุฒกลำง นำยอนุสรณ์  พุฒกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   98/2561

หมอกควนัป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2561 เสนอรำคำ    11,700.- บำท รำคำ    11,700.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   สิงหำคม  2561

20 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย   ตำมโครงกำรคำ่ยส่งเสริมคุณธรรม 600.00                         600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   99/2561
จริยธรรม ประจ ำปี 2561 โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   6   สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ    600.-  บำท รำคำ   600.-  บำท

21 จำ้งเหมำท ำป้ำยอิงคเ์จ็ท  ส ำหรับเฉลิมพระเกียรติ 563.00                         563.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   100/2561
เน่ืองในโอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   6   สิงหำคม  2561
พระนำงเจำ้สิริกิต์ิ  พระบรมรำชินีนำถ  ในรัชกำลท่ี  9   เสนอรำคำ    563.-  บำท รำคำ     563.-  บำท
 86  พรรษำ  12  สิงหำคม  2561

22 จำ้งเหมำท ำป้ำย  ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรขยะ 700.00                         700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   101/2561
ในชุมชน ปี 2561 ในวนัท่ี  16  สิงหำคม  2561 โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   9   สิงหำคม  2561
ณ เทศบำลต ำบลโนนแดง และศูนยก์ำรเรียนรู้ เสนอรำคำ    700.-  บำท รำคำ     700.-  บำท
บำ้นหนองโจด  ต  ำบลโนนแดง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

23 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมป้องกนัและระงบั 1,475.00                      1,475.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   102/2561
อคัคีภยัในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2561  ในวนัท่ี  17   โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   9   สิงหำคม  2561
สิงหำคม  2561  ณ ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ เสนอรำคำ   1,475.-  บำท รำคำ   1,475.-  บำท

24 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด   ขนำด  10  ลอ้ 17,500.00                    17,500.00 นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   103/2561
จ ำนวน 1 คนั ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค   เสนอรำคำ   17,500.-  บำท รำคำ   17,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   10   สิงหำคม  2561
แบบตีนตะขำบ (รถแมค็โคร) หมำยเลขทะเบียน
ตฆ – 6381 

25 จำ้งเหมำรถโดยสำร ไมป่ระจ ำทำง ตำมโครงกำรบริหำร 5,500.00                      5,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คณำวินเดินรถ   หจก.คณำวินเดินรถ   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   104/2561
จดักำรขยะในชุมชน ปี 2561 ในวนัท่ี 16 สิงหำคม  2561  โดย   นำยนิคม  ภกัดีแกว้ โดย   นำยนิคม  ภกัดีแกว้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   10   สิงหำคม  2561
ณ เทศบำลต ำบลโนนแดง และศูนยก์ำรเรียนรู้ เสนอรำคำ    5,500.- บำท รำคำ    5,500.- บำท
บำ้นหนองโจด ต ำบลโนนแดง

26 จำ้งเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองพิมพ ์(กองช่ำง) 2,640.00                      2,640.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   105/2561
ยีห่้อ Canon รุ่น MP237 หมำยเลขครุภณัฑ ์416-58-0039 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   20   สิงหำคม  2561

เสนอรำคำ    2,640.- บำท รำคำ    2,640.- บำท

27 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย  ตำมโครงกำรฟันสวย  ปำกสะอำด  375.00                         375.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   106/2561
ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   24   สิงหำคม  2561
ประจ ำปี 2561 เสนอรำคำ   375.-  บำท รำคำ   375.-  บำท

                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 
                               ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

                                    ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์  
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