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ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

1 ซื้อวัสดนุ้้ำมนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000     100,000     ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 7/2560

เดอืน เมษำยน 2560 โพธิ์ชัย จ้ำกดั โพธิ์ชัย จ้ำกดั สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.3 เม.ย.2560

2 ซื้อครุภณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่ (ทวีี LED )         30,000         30,000 ตกลงรำคำ ร้ำน ช. เจริญกำรไฟฟ้ำ ร้ำน ช. เจริญกำรไฟฟ้ำ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 206/2560                   

ส้ำนกัปลดัฯ สะดวกในกำรจัดซื้อ ลว.3 เม.ย.2560

3 ซื้อยำเวชภณัฑแ์ละวัสดดุำ้นกำรแพทย์    11,394.60    11,394.60 ตกลงรำคำ องคก์รเภสชักรรม  องคก์รเภสชักรรม  เปน็ร้ำนคำ้สะดวกในกำรจัดซื้อ 207/2560                   

จำกองคก์รเภสชักรรม  กองสำธำรณสขุ ลว.3 เม.ย.2560

4 ซื้ออำหำรเสริม นม-ไขฯ่ ใหแ้กส่ตรีมคีรรภ์ 6,792        6,792        ตกลงรำคำ ร้ำน ณ. ฮอลก์ระโจม ร้ำน ณ. ฮอลก์ระโจม เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 208/2560                   

ในเขตชุมชนเทศบำลต้ำบลชัยวำรี สะดวกในกำรจัดซื้อ ลว.3 เม.ย.2560

เดอืน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

5 ซื้อวัสดฟุืนและแกลบ เดอืนเมษำยน พ.ศ.2560 8,000         8,000         ตกลงรำคำ นำงทศันย์ี ชูศรีเสริฐ นำงทศันย์ี ชูศรีเสริฐ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 209/2560                   

สะดวกในกำรจัดซื้อ ลว.3 เม.ย.2560

6 ซื้อวัสดอุุปกรณ์ และ คำ่จัดท้ำเวทโีครงกำร         31,005         31,005 ตกลงรำคำ ร้ำน ณ. ฮอลก์ระโจม ร้ำน ณ. ฮอลก์ระโจม เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 211/2560                   

จัดงำนประเพณีวันสงกรำนตแ์ละวันผู้สงูอำยุ สะดวกในกำรจัดซื้อ ลว.5 เม.ย.2560

พร้อมประชุมชี้แจงเกีย่วกบัสทิธขิองผู้สงูอำยุ

ในวันที ่๑๓ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๐

7 ซื้อวัสดไุฟฟ้ำ เพือ่ใชใ้นกจิกำรงำนกองชำ่ง        78,000        78,000 ตกลงรำคำ ร้ำน ช. เจริญกำรไฟฟ้ำ ร้ำน ช. เจริญกำรไฟฟ้ำ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 214/2560                   

สะดวกในกำรจัดซื้อ ลว.10 เม.ย.2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี    เดอืน 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

8 ซื้อเกำ้อี้ผู้บริหำร  พนกัสงู  จ้ำนวน 3 ตวั         16,500         16,500 ตกลงรำคำ บจก.ไทยเพิม่พูล บจก.ไทยเพิม่พูล เปน็ร้ำนทีอ้่ำนวยควำมสะดวก 215/2560                   

เฟอร์นเิจอร์ เฟอร์นเิจอร์ ในกำรจัดสง่ ลว.10 เม.ย.2560

9 ซื้อคอมพิวเตอร์ HP แบบตัง้โตะ๊ ใชใ้นงำนส้ำหรับ         22,000 22,000       ตกลงรำคำ หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น เปน็ร้ำนทีอ้่ำนวยควำมสะดวก 215/2560                   

งำนกำรแพทย์ฉกุเฉนิ(OTOS) ในกำรจัดสง่ ลว.10 เม.ย.2560

10 ซื้อชุดหมกึ HP CE285A/P112,Canon 326,325         22,000 22,000       ตกลงรำคำ หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น เปน็ร้ำนทีอ้่ำนวยควำมสะดวก 219/2560                   

ส้ำนกัปลดัฯ ในกำรจัดสง่ ลว.18 เม.ย.2560

11 ซื้อเคร่ืองไทยทำน โครงกำรพิธที้ำบญุตกับำตร           2,250 2,250         ตกลงรำคำ ร้ำนสำยทองรุ่งเรือง ร้ำนสำยทองรุ่งเรือง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 221/2560

วันเทศบำล ฯ สะดวกในกำรจัดซื้อ ลว.20 เม.ย.2560

12 ซื้อชุดหมกึ HP 12A         14,500 14,500      ตกลงรำคำ หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น เปน็ร้ำนทีอ้่ำนวยควำมสะดวก 222/2560                   

กองสำธำรณสขุ ในกำรจัดสง่ ลว.20 เม.ย.2560

 

13 ซื้อวัสดอุะไหลน่้้ำมนัเคร่ือง           4,390 4,390         ตกลงรำคำ ร้ำนธนำกรณ์กำรยำง ร้ำนธนำกรณ์กำรยำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 225/2560                   

รถขยะอัดทำ้ย 81-5728 สะดวกในกำรจัดซื้อ ลว.24 เม.ย.2560

14 ซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองชำ่ง) 16,020       16,020       ตกลงรำคำ หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น เปน็ร้ำนทีอ้่ำนวยควำมสะดวก 228/2560                   

ในกำรจัดสง่ ลว.25 เม.ย.2560

15 ซื้อวัสดไุฟฟ้ำ (กองชำ่ง) 6,300         6,300         ตกลงรำคำ ร้ำนผดงุธรรมกำรไฟฟ้ำ ร้ำนผดงุธรรมกำรไฟฟ้ำ เปน็ร้ำนทีอ้่ำนวยควำมสะดวก 229/2560                   

ในกำรจัดสง่ ลว.26 เม.ย.2560

วันท่ี    เดอืน 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
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16 ซื้อวัสดยุำนพำหนะและขนสง่ กองสำธำรณสขุฯ 6,400         6,400         ตกลงรำคำ หจก.เปง็จวิเกษตร หจก.เปง็จวิเกษตร เปน็ร้ำนทีส่ะดวกในกำรจัดซื้อ 230/2560                   

ลว.26 เม.ย.2560

17 จำ้งจัดท้ำปำ้ยสติก๊เกอร์ตดิแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 2,300         2,300         ตกลงรำคำ ร้ำนปำ้ยไอเดยีดี ร้ำนปำ้ยไอเดยีดี เปน็ร้ำนในทอ้งถิน่ 171/2560                   

(ตดิถงัขยะอันตรำย) LA21 สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.4 เม.ย.2560

18 จำ้งเหมำจัดท้ำปำ้ยฉำกกำรประชุมสภำฯ และรูป 7,930        7,930        ตกลงรำคำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ เปน็ร้ำนในทอ้งถิน่ 172/2560                   

พระบรมฉำยำลกัษณ์รัชกำลที ่๑๐พร้อมกรอบรูป สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.5 เม.ย.2560

ส้ำนกัปลดั 

19 จำ้งเหมำจัดท้ำปำ้ยประชำสมัพันธ์ 9,450         9,450         ตกลงรำคำ ร้ำนปำ้ยไอเดยีดี ร้ำนปำ้ยไอเดยีดี เปน็ร้ำนในทอ้งถิน่ 173/2560                   

ควำมรู้เร่ืองโรคเอดส ์กองสำธำรณสขุฯ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.5 เม.ย.2560

20 จำ้งเหมำประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรับปรุง 105,000    105,000    ตกลงรำคำ ร้ำน รุ่งเรืองประดบัยนต์ ร้ำน รุ่งเรืองประดบัยนต์ เปน็ร้ำนทีส่ะดวกในกำรจัดจำ้ง 174/2560                   

ครุภณัฑร์ถตูส้ว่นกลำงส้ำนกังำน Toyata ทะเบยีน ลว.5 เม.ย.2560

๔๐-๐๑๑๗ ร้อยเอ็ด หมำยเลขครุภณัฑ ์๐๐๑-๕๐-๐๐๑

21 จำ้งเหมำประกอบเลี้ยงอำหำร อำหำรว่ำงและ 50,000       50,000       ตกลงรำคำ นำงทศันย์ี ชูศรีเสร็ฐ นำงทศันย์ี ชูศรีเสร็ฐ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 176/2560                   

เคร่ืองดืม่ โครงกำรจัดงำนประเพณีวันสงกรำนต์ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.7 เม.ย.2560

และวันผู้สงูอำยุ พร้อมประชุมชี้แจงเกีย่วกบัสทิธิ

ของผู้สงูอำยุ ในวันที ่๑๓ เมษำยน 

22 จำ้งซอ่มเปลีย่นอะไหลร่ถแทก็เตอร์ 4,230        4,230        ตกลงรำคำ นำยพนมรัตน ์ นำยพนมรัตน ์ เปน็ร้ำนในทอ้งถิน่ 177/2560                   

ทะเบยีน ตค 8781 แดนประกรณ์ แดนประกรณ์ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.7 เม.ย.2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี    เดอืน 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
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23 จำ้งซอ่มบ้ำรุงรถจักรยำนยนต ์ZUSUKI  ขฉต.579 400            400            ตกลงรำคำ นำยพนมรัตน ์ แดนประกรณ์ นำยพนมรัตน ์ แดนประกรณ์ เปน็ร้ำนในทอ้งถิน่ 178/2560                   

สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.7 เม.ย.2560

24 จำ้งเหมำจัดท้ำปำ้ยเพือ่รณรงคป์อ้งกนัและ 3,500         3,500         ตกลงรำคำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 179/2560                   

ลดอุบตัเิหตฯุสงกรำนต์ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.7 เม.ย.2560

25 จำ้งเหมำจัดท้ำปำ้ยเพือ่รณรงคป์อ้งกนัและ 2,816         2,816         ตกลงรำคำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ เปน็ร้ำนในทอ้งถิน่ 180/2560                   

ลดอุบตัเิหตฯุสงกรำนต์ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.7 เม.ย.2560

26 จำ้งเหมำจัดท้ำปำ้ยตำมโครงกำรจจัดงำนประเพณี 3,888        3,888        ตกลงรำคำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 181/2560                   

สงกรำนตแ์ละวันผู้สงูอำยุฯ วันที ่13 เม.ย. 2560 สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.7 เม.ย.2560

27 จำ้งเหมำเคร่ืองเสยีงเพือ่ใชใ้นโครงกำรจัด 4,000         4,000         ตกลงรำคำ นำงทศันย์ี ชูศรีเสร็ฐ นำงทศันย์ี ชูศรีเสร็ฐ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 183/2560                   

ประเพณีสงกรำนต ์ป ี60 สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.10 เม.ย.2560

28 จำ้งซอ่มเปลีย่นอะไหลร่ถกูช้พี กูภ้ยั 3,500         3,500         ตกลงรำคำ ร้ำนชุมพลมอเตอร์ ร้ำนชุมพลมอเตอร์ เปน็ร้ำนในทอ้งถิน่ 185/2560                   

ทะเบยีน บน 7050 สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.20 เม.ย.2560

29 จำ้งตดิตัง้ กริลแอร์ระบำยควำมร้อนเคร่ือง 1,000         1,000         ตกลงรำคำ ร้ำนบำ้นบอ่แอร์ ร้ำนบำ้นบอ่แอร์ เปน็ร้ำนทีส่ะดวกในกำรจัดจำ้ง 186/2560                   

ปรับอำกำศฯ เลขครุภณัฑ ์402-46-0004 ลว.20 เม.ย.2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี    เดอืน 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

30 จำ้งเหมำประกอบอำหำรเพือ่ถวำยพระสงฆ์ 8,800        8,800        ตกลงรำคำ นำงทศันย์ี ชูศรีเสร็ฐ นำงทศันย์ี ชูศรีเสร็ฐ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 189/2560                   

และจำ้งเหมำประกอบเลี้ยงอำหำรผู้น้ำชุมชน สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.20 เม.ย.2560

ประชำชนทีม่ำร่วมงำน ตำมโครงกำรพิธที้ำบญุ

ตกับำตร เนือ่งในวันเทศบำล ประจ้ำป ี2560 

31 จำ้งเหมำจัดท้ำปำ้ย วันเทศบำล ป ี60 336            336            ตกลงรำคำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ ร้ำน เกำ้ลำ้นโฆษณำ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 190/2560                   

สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.20 เม.ย.2560

32 จำ้งซอ่มบ้ำรุง รถยนตบ์รรทกุน้้ำสบลอ้ 2,700        2,700        ตกลงรำคำ ร้ำนชุมพล มอเตอร์ ร้ำนชุมพล มอเตอร์ เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่ 191/2560                   

ทะเบยีน บ-4385 ร้อยเอ็ด สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.25 เม.ย.2560

33 จำ้งเหมำซอ่มแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลงั 1,600         1,600         ตกลงรำคำ หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น เปน็ร้ำนทีอ้่ำนวยควำมสะดวก 194/2560                   

ในกำรจัดสง่ ลว.28 เม.ย.2560

34 จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ซอย 29 488,000    488,000    ตกลงรำคำ หจก. สหวัฒน ์9 หจก. สหวัฒน ์9 เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  10/2560

ตอ่จำกเดมิไปทำงทศิตะวันออก สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.4 เม.ย.2560

35 จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ทำงทศิตะวันออก 29,000       29,000       ตกลงรำคำ ร้ำนธนำพงษ ์เจริญกอ่สร้ำง ร้ำนธนำพงษ ์เจริญกอ่สร้ำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  11/2560

บำ้นนำงสวย ชูศรีทอง หมุ ่12 สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.4 เม.ย.2560

36 จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงทอ่ระบำยน้้ำพร้อมบอ่พัก 86,000       86,000       ตกลงรำคำ ร้ำนธนำพงษ ์เจริญกอ่สร้ำง ร้ำนธนำพงษ ์เจริญกอ่สร้ำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  12/2560

จำกบำ้นนำยค้ำไพร นำยหว้ยลอ้มไปตำมเขต สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.4 เม.ย.2560

หนองสมิตลอดแนวถงึถนนด้ำฯ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี    เดอืน 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

37 จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ภำยในศูนย์ 130,000    130,000    ตกลงรำคำ ร้ำนธนำพงษเ์จริญกอ่สร้ำง ร้ำนธนำพงษ ์เจริญกอ่สร้ำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  13/2560

พัฒนำเดก็เลก็  หมู ่16 สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.4 เม.ย.2560

38 จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ตอ่จำกเดมิบำ้น 458,000    458,000    ตกลงรำคำ  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  14/2560

นำยประกจิ ธนสนิธุ ์ไปทำงทศิเหนอืสดุ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.7 เม.ย.2560

39 จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ตอ่เนือ่งจำกบำ้น 458,000    458,000    ตกลงรำคำ  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  15/2560

นำยสยศ โพธิ์ชัยหลำ้ ไปทำงหนองผักตบสดุเขตเทศบำลฯ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.7 เม.ย.2560

40 จำ้งโครงกำรปรับปรุงบอ่บ้ำบดัสิง่ปฏกิลู  61,000       61,000       ตกลงรำคำ ร้ำน ส.น้ำแสงกอ่สร้ำง ร้ำน ส.น้ำแสงกอ่สร้ำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  16/2560

เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรด้ำเนนิงำน  สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.19 เม.ย.2560

ดว้ยเดมิหลงัคำ ท้ำจำกแผ่นเมชั่นชทีฯ

41 จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. ทศิตะวันตกเมรุ 312,400    312,400    ตกลงรำคำ  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  17/2560

วัดปำ่ชัยมงคลมิง่เมอืงฯ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.28 เม.ย.2560

42 จำ้งโครงกำรสร้ำงถนน คสล. ทศิตะวันตกบำ้น 258,600    258,600    ตกลงรำคำ  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  18/2560

นำยชว่ง ชูศรีทอง ไปสดุเขตเทศบำลฯ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.28 เม.ย.2560

43 จำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. จำกบำ้น 347,000    347,000    ตกลงรำคำ  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง  หจก. สนิย่ิงกอ่สร้ำง เปน็ร้ำนคำ้ในทอ้งถิน่  19/2560

นำยบญุลอง ยุบลพันธ ์ถงึสดุเขตเทศบำลฯ สะดวกในกำรจัดจำ้ง ลว.28 เม.ย.2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี    เดอืน 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560


