
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

------------------------------------------------------------------ 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66  
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
       ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน มกราคม พ.ศ.2563 
 
 
             (นายณรงค์  อยู่ส าราญ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

1 1-1599-00271-08-1 นางสาวนุชรี  ประจ าแท่น 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
ต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ รับโทรศัพท์ 
ประสานงานภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร ดูแลงานดา้น
เอกสารต่าง ๆ 

9,000 1 ต.ค.62 11/2563 1 

2 1-1599-00331-45-9 นางสาวสุชาดา พลท า 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เป็นผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่พัสดุ ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน  
คุมทรัพย์สิน ท าใบเบิกพัสดุ 
งานธุรการเกี่ยวกับพัสด ุ

9,000 30 ก.ย.62 3/2563 1 

3 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน์ 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับท าใบเบิกและใบน าส่ง
เงิน ช่วยตรวจนับเงนิและน าเงนิ
ฝากธนาคาร 

9,500 30 ก.ย.62 1/2563 1 

4 1-1599-00231-30-6 นางสาวมนัสวี  ส าแดง 
 

จ้างเหมาบริการ - ควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์เก่ียวกับแผนที่ภาษ ี

9,000 30 ก.ย.62 2/2563 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 

5 3-3610-00967-26-5 นางนางนุช คล้อยสุวรรณ ์
 

จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 

9,000 30 ก.ย.62 10/2563 1 

6 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์เด็กเล็ก 

9,000 30 ก.ย.62 9/2563 1 

7 1-1505-00053-87-9 นางสาวจิรนาถ ทองแก้ว จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบ ส ารวจ ดูแลระบบ
แผนที่และทะเบียนทรัพยส์ิน
ในส่วนของกองช่าง 

9,000 30 ก.ย.62 8/2563 1 

8 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดแต่งกิ่งไม ้

9,000 30 ก.ย.62 7/2563 1 

9 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ  
ดัดแต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 30 ก.ย.62 6/2563 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 

10 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา, 
ในส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 30 ก.ย.62 5/2563 1 

11 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณรอบ 
อบต.คลองวัว 

9,000 30 ก.ย.62 4/2563 1 

12 3-1501-00042-30-2 นายเสน่ห์ คงสมนึก จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลซ่อมแซมเครื่องกล 
ครุภัณฑ์ต่างๆและระบบไฟฟา้
ที่อยู่ในส านักงาน 

6,700 9 ต.ค.62 12/2563 1 

13 3-5090-00123-92-3 นายเจริญ  อินสา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 
มูลฝอยของกองช่าง 

1,700 2 พ.ย.62 2/2563 2 

14 3-1506-00363-35-3 นางสาวนิภา พุทธพงษ์ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกอง
ช่าง 

3,100 26 พ.ย.62 3/2563 2 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

15 1-1599-00271-08-1 นางสาวนุชรี  ประจ าแท่น 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
ต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ รับโทรศัพท์ 
ประสานงานภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร ดูแลงาน
ด้านเอกสารต่าง ๆ 

9,000 31 ต.ค.62 13/2563 1 

16 1-1599-00331-45-9 นางสาวสุชาดา พลท า 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เป็นผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่พัสดุ ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน  
คุมทรัพย์สิน ท าใบเบิกพัสดุ 
งานธุรการเกี่ยวกับพัสด ุ

9,000 31 ต.ค.62 16/2563 1 

17 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน์ 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับท าใบเบิกและใบน าส่ง
เงิน ช่วยตรวจนับเงนิและน า
เงินฝากธนาคาร 

9,500 31 ต.ค.62 14/2563 1 

18 1-1599-00231-30-6 นางสาวมนัสวี  ส าแดง 
 

จ้างเหมาบริการ - ควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
แผนที่ภาษ ี

9,000 31 ต.ค.62 15/2563 1 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

19 3-3610-00967-26-5 นางนางนุช คล้อยสุวรรณ ์
 

จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 

9,000 31 ต.ค.62 24/2563 1 

20 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการ
ศูนย์เด็กเล็ก 

9,000 31 ต.ค.62 23/2563 1 

21 3-1501-00042-30-2 นายเสน่ห์ คงสมนึก จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลซ่อมแซมเครื่องกล 
ครุภัณฑ์ต่างๆและระบบไฟฟา้
ที่อยู่ในส านักงาน 

6,700 31 ต.ค.62 22/2563 1 

22 1-1505-00053-87-9 นางสาวจิรนาถ ทองแก้ว จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบ ส ารวจ ดูแลระบบ
แผนที่และทะเบียนทรัพยส์ิน
ในส่วนของกองช่าง 

9,000 31 ต.ค.62 21/2563 1 

23 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ 
ตัดแต่งกิ่งไม ้

9,000 31 ต.ค.62 20/2563 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

24 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา, 
ในส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 31 ต.ค.62 18/2563 1 

25 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ  
ดัดแต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 31 ต.ค.62 18/2563 1 

26 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณรอบ 
อบต.คลองวัว 

9,000 31 ต.ค.62 17/2563 1 

27 3-1501-00039-98-1 นางจ ารุณ  แสงทอง 
 

จ้างเหมาบริการลงดินเพื่อ
ปรับภูมิทัศน์ริมรั ว อบต. 
คลองวัว 
 

2,750 12 ธ.ค.62 6/2563 2 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

28 3-1005-03508-16-4 นายเกรียงศักดิ์ หุ่นกิตติเวชกุล 
 

จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน บง 9407 
อท 

2,200 6 ธ.ค.62 5/2563 2 

29 3-1502-00047-79-2 นางกานต์สุรีย์ สิทธิเวชเกียรต ิ จัดซื อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

3,000 6 ธ.ค.62 6/2563 2 

30 3-1501-00285-76-1 นายปิยะพฒัน์ จนัทวร จัดซื อวัสดุส านักงาน  
จ านวน 1 รายการ 

3,500 23 ธ.ค.63 3/2563 2 

31 3-1501-00285-76-1 นายปิยะพฒัน์ จนัทวร จัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวน 1 รายการ 

2,800 23 ธ.ค.63 2/2563 2 

32 1-1599-00271-08-1 นางสาวนุชรี  ประจ าแท่น 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
ต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ รับโทรศัพท์ 
ประสานงานภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร ดูแลงาน
ด้านเอกสารต่าง ๆ 

9,000 29 พ.ย.62 25/2563 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

33 1-1599-00331-45-9 นางสาวสุชาดา พลท า 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เป็นผู้ชว่ยเจ้าหนา้ที่พัสดุ ช่วย
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน  
คุมทรัพย์สิน ท าใบเบิกพัสดุ 
งานธุรการเกี่ยวกับพัสด ุ

9,000 29 พ.ย.62 28/2563 1 

34 1-1599-00028-28-4 นางร าพึง  สุขไกรรัตน์ 
 

จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับท าใบเบิกและใบน าส่ง
เงิน ช่วยตรวจนับเงนิและน าเงนิ
ฝากธนาคาร 

9,500 29 พ.ย.62 26/2563 1 

35 1-1599-00231-30-6 นางสาวมนัสวี  ส าแดง 
 

จ้างเหมาบริการ - ควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์เก่ียวกับแผนที่ภาษ ี

9,000 29 พ.ย.62 27/2563 1 

36 3-3610-00967-26-5 นางนางนุช คล้อยสุวรรณ ์
 

จ้างเหมาบริการ - ผู้ช่วยครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏบิัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 

9,000 29 พ.ย.62 36/2563 1 

37 3-1908-00067-49-9 นางสมพิศ บุญเชิดฉาย จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ท าการศูนย์
เด็กเล็ก 

9,000 29 พ.ย.62 35/2563 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

38 3-1501-00042-30-2 นายเสน่ห์ คงสมนึก จ้างเหมาบริการ - ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลซ่อมแซมเคร่ืองกล ครุภัณฑ์
ต่างๆและระบบไฟฟา้ที่อยู่ใน
ส านักงาน 

9,000 29 พ.ย.62 35/2563 1 

39 1-1505-00053-87-9 นางสาวจิรนาถ ทองแก้ว จ้างเหมาบริการ - เขียนแบบ 
ออกแบบ ส ารวจ ดูแลระบบ
แผนที่และทะเบียนทรัพยส์ินใน
ส่วนของกองช่าง 

9,000 29 พ.ย.62 34/2563 1 

40 1-1599-00241-54-9 นายพงษ์สิทธิ์ สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ ตัด
แต่งกิ่งไม ้

9,000 29 พ.ย.62 33/2563 1 

41 3-1501-00049-03-0 นายไสว สุขเกษม จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น เก็บขยะ  
ดัดแต่งกิ่งไม้ท าความสะอาด
ภายในต าบลและงานอื่น 

9,500 29 พ.ย.62 31/2563 1 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถงึ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน 
วันที่ เลขที่ 

42 3-1501-00048-63-7 นายวนัชัย ผลอุดม จ้างเหมาบริการ - ดูแลระบบ
ไฟฟ้า,ระบบน  าประปา, 
ในส านักงานและภายในต าบล
คลองวัว 

6,500 29 พ.ย.62 30/2563 1 

43 3-1501-00038-95-0 นายมนัส ประดิษฐ์ จ้างเหมาบริการ - ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณรอบ อบต. 
คลองวัว 
 

9,000 29 พ.ย.62 29/2563 1 

 
 


