
ที่ รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา

1 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเพื่อเล้ียงรับรอง 625.00              ตกลงราคา นางวรกานต์  วุฒิลักษ/์625.00 บาท นางวรกานต์  วุฒิลักษ/์625.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามญั คร้ังที่3 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

2 จัดจ้างตกแต่งสถานที่พิธีบ าเพ็ญพระราชกศุล 5,000.00           ตกลงราคา นายอชิตพล  กระธง/5,000.00 บาท นายอชิตพล  กระธง/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปญัญาสมวารฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

3 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 81-3187 1,150.00           ตกลงราคา แมส่รวยยางยนต์/1,150.00 บาท แมส่รวยยางยนต์/1,150.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

4 จ้างตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 400.00              ตกลงราคา นายชวลิต   มณีุค า/400.00  บาท นายชวลิต   มณีุค า/400.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

416 51 0042 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

5 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  (ส านกัปลัด) 23,985.00         ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/ สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/ มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

23,985.00 บาท 23,985.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

6 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  (กองสาธารณสุข) 7,976.00           ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/ สหกรณ์การเกษตรแมส่รวย จ ากดั/ มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

7,976.00 บาท 7,976.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

7 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุข) 1,478.70           ตกลงราคา หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/1,478.70 บาท หจก.ภาณุ ออยล์ เซอร์วิส/1,478.70 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

8 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 10,500.00         ตกลงราคา นางค าตุ้ย  ศักด์ิใหญ่/10,500.00  บาท นางค าตุ้ย   ศักด์ิใหญ่/10,500.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

9 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน 3,100.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/3,100.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/3,100.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

10 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิโครงการศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน 600.00              ตกลงราคา สบายดี มเีดีย/600.00  บาท สบายดี มเีดีย/600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 70,223.60         ตกลงราคา บริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/70,223.60 บาทบริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั/70,223.60 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

12 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองดีม 4,200.00           ตกลงราคา นายคมสันต์   เตจา/4,200.00 บาท นายคมสันต์  เตจา/4,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โครงการใหค้วามรู้เยาวชนเกีย่วกบัโรคเอดส์ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ธันวาคม  2559

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง



ที่ รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา

13 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิโครงการใหค้วามรู้เยาวชนเกีย่วกบั 300.00              ตกลงราคา ศศิศ มเีดีย/ 300.00 บาท ศศิศ มเีดีย/ 300.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โรคเอดส์ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

14 จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านกังาน 864.00              ตกลงราคา นางกมลทิพย์   บญุสาร/ 864.00 บาท นางกมลทิพย์  บญุสาร/ 864.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

15 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการใหค้วามรู้เยาวชนเกีย่วกบั 1,750.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/ 1,750.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปีเ้ซ็นเตอร์/ 1,750.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

โรคเอดส์ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

16 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,346.00           ตกลงราคา นางสาวอาภาภรณ์  มบีญุ/ 3,346.00 บาท นางสาวอาภาภรณ์  มบีญุ/ 3,346.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์ทางการศึกษา 96,000.00         ตกลงราคา หจก.เชียงรายเทคโนคอม/ 96,000.00 บาท หจก.เชียงรายเทคโนคอม/ 96,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หสม.เมง็รายซัพพลาย เซอร์วิส/96,000.00 บาท หสม.เมง็รายซัพพลาย เซอร์วิส/96,000.00 บาทที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์/96,200.00 บาท เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์/96,200.00 บาท
18 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั 1,200.00           ตกลงราคา ร้านซีเจ. เคร่ืองเขียน/ 1,200.00 บาท ร้านซีเจ. เคร่ืองเขียน/ 1,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การช าระภาษแีละค่าธรรมเนยีมและใบอนญุาตฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

19 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการอบรมใหค้รวามรู้เกีย่วกบั 300.00              ตกลงราคา สบายดี มเีดีย/ 300.00 บาท สบายดี มเีดีย/ 300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

การช าระภาษแีละค่าธรรมเนยีมและใบอนญุาตฯ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

20 จ้างเหมาขนส่งขยะมลูฝอยไปก าจัด 93,151.50         สอบราคา หจก.ก.ทรัพย์อไุร ขนส่ง/ 93,151.50 บาท หจก.ก.ทรัพย์อไุร ขนส่ง/ 93,151.50 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

21 จัดจ้างซ่อมแซมเคานเ์ตอร์บริการช าระภาษ ี 2,500.00           ตกลงราคา นายสายัณห ์ มบีญุ/ 2,500.00 บาท นายสายัณห ์ มบีญุ/ 2,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หมายเลขครุภณัฑ์  427 50 0001 ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

22 จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพันธ(์การปอ้งกนัและลดอบุติั 7,200.00           ตกลงราคา ต้นข้าว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/7,200.00 บาท ต้นข้าว แอดเวอร์ไทซ่ิง กรุ๊ป/7,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เหตุทางถนน) ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

23 จัดจ้างท าปฏทิินแขวน ประจ าป ี2560 48,000.00         ตกลงราคา ป.ปร้ินต้ิง/ 48,000.00 บาท ป.ปร้ินต้ิง/48,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลเจดยี์หลวง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ธันวาคม  2559



ที่ รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา

24 จ้างเหมาปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการปัน่ล้อมรักษ์ 300.00              ตกลงราคา ศศิ มเีดีย/300.00 บาท ศศิ มเีดีย/300.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ปัน่ล้อมเมอืง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

25 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 406.00              ตกลงราคา นายคิด  มลูผ้ึง/406.00 บาท นายคิด   มลูผ้ึง/406.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

26 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบอนิเตอร์เนต็ 3,050.00           ตกลงราคา นายชวลิต   มณีุค า/3,050.00 บาท นายชวลิต   มณีุค า/3,050.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

27 จัดจ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบยีน นข-2679 31,930.00         ตกลงราคา นายยุทธพงษ ์ โหใ้จอารย/์31,930.00 บาท นายยุทธพงษ ์  โหใ้จอารย/์31,930.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

28 จัดซ้ือของที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน 1,800.00           ตกลงราคา นางคัด   ไชยเลิศ/1,800.00 บาท นางคัด   ไชยเลิศ/1,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

29 จ่างเหมาโครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าฌาปนสถาน 333,000.00        ตกลงราคา หจก.ศรีเขือ่นขันธ์/330,000.00 บาท หจก.ศรีเขือ่นขันธ์/330,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

บา้นสันธาตุ หมู่ 10 หจก.สุธา กรุ๊ป/332,000.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หจก.เธียรสวัสด์ิ คอนสตรัคชั่น/333,000.00 บาท

30 จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาดูงานเด็ก 5,000.00           ตกลงราคา นายประสิทธิ์   ใจโส/5,000.00 บาท นายประสิทธิ์   ใจโส/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และเยาวชน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

31 จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาดูงานเด็ก 5,000.00           ตกลงราคา นายกฤษฏา   มงคลพาณกจิ/5,000.00 บาท นายกฤษฏา   มงคลพาณกจิ/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และเยาวชน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

32 จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาดูงานเด็ก 5,000.00           ตกลงราคา นายวิโรจน ์  จันทร์ประทุม/5,000.00 บาท นายวิโรจน ์  จันทร์ประทุม/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และเยาวชน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

33 จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาดูงานเด็ก 5,000.00           ตกลงราคา นายกติติกานต์   ล้ิมขจร/5,000.00 บาท นายกติติกานต์   ล้ิมขจร/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และเยาวชน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

34 จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาดูงานเด็ก 5,000.00           ตกลงราคา นายศุภชัย  อุน่นนักาศ/5,000.00 บาท นายศุภชัย   อุน่นนักาศ/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และเยาวชน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด
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ที่ รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา

35 จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ตามโครงการศึกษาดูงานเด็ก 5,000.00           ตกลงราคา นายนพพร   มธีรรม/5,000.00 บาท นายนพพร   มธีรรม/5,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

และเยาวชน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

36 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 2,500.00           ตกลงราคา ร้านโอเอ กอ๊บปี ้เซ็นเตอร์/2,500.00 บาท ร้านโอเอ กอ๊บปี ้เซ็นเตอร์/2,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

กฏหมายใหแ้กป่ระชาชน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

37 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันดินหนองเต่า หมู ่10 500,000.00        ตกลงราคา หจก.กอ่ทรัพย์ตระการตา/477,000.00 บาท หจก.กอ่ทรัพย์ตระการตา/477,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หจก.เชียงรายเทคนิค การก่อสร้าง/478,500.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หจก.สุนนัทาทรัพย์เพิ่มพูน/478,300.00 บาท
38 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 12,558.40         ตกลงราคา หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/12,558.40 บาท หจก.แมส่รวยจงเจริญกจิ/12,558.40 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

39 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารส านกังานเทศบาลต าบล 35,318.00         ตกลงราคา นายทิศ   มลูจินะ/35,318.00 บาท นายทิศ   มลูจินะ/35,318.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เจดีย์หลวง ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

40 จ้างเหมาปรับเปล่ียนแนวท่อประปาด้านหลังโรงเรียน 5,500.00           ตกลงราคา นายทิศ   มลูจินะ/5,500.00 บาท นายทิศ   มลูจินะ/5,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

เจดีย์หลวงพิทยา ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

41 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัสท์ติก 15,500.00         ตกลงราคา นายไพสาร   ขันทะรักษ/์15,500.00 บาท นายไพสาร   ขันทะรักษ/์15,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

42 จัดจ้างซ่อมรถกูช้ีพ ?EMS หมายเลขทะเบยีน บม-1477 780.00              ตกลงราคา นายชัชวาลย์   ตาศรีลา/780.00 บาท นายชัชวาลย์   ตาศรีลา/780.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

43 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กจ-1283 2,260.00           ตกลงราคา ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/2,260.00 บาท ร้านเฉลิมไดนาโมแอร์/2,260.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

44 จ้างเหมาบคุคลภายนอกด าเนนิการเกบ็ขยะมลูฝอย 26,300.00         ตกลงราคา นายบรรลุ   ธรรมโน/7,400.00 บาท นายบรรลุ   ธรรมโน/7,400.00 บาท
และส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาล ตกลงราคา นายชานนท์   ชุม่ใจ/7,400.00  บาท นายชานนท์   ชุม่ใจ/7,400.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ตกลงราคา นายอ านวย   อิน่ค า/5,000.00  บาท นายอ านวย   อิน่ค า/5,000.00  บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

ตกลงราคา นายวรพงษ ์ นกเจริญ/6,500.00  บาท นายวรพงษ ์ นกเจริญ/6,500.00  บาท
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ที่ รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา

45 จ้างเหมาบคุคลภายนอกในการด าเนนิการเกบ็กวาด 7,000.00           ตกลงราคา นางสาวกฤษณา  ไฝค า/7,000.00  บาท นางสากฤษณา   ไฝค า/7,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ขยะมลูฝอยส่ิงปฏกิลูต่างๆในเขตเทศบาลและลานพักขยะ ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

46 จ้างเหมาบคุคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม ้ดอกไมแ้ละ 7,000.00           ตกลงราคา นายธนากร  ดูยะไชย/7,000.00 บาท นายธนากร  ดูยะไชย/7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ท าความสะอาดอาคารส านกังาน ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

47 จ้างเหมาแม่บา้นท าความสะอาดอาคารส านกังาน 7,000.00           ตกลงราคา นางสาวแจ่ม  สาทร/7,000.00 บาท นางสาวแจ่ม   สาทร/7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

48 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ศพด.) 7,000.00           ตกลงราคา นางสาวอรณิชา   สุยะพันธ/์7,000.00 บาท นางสาวอรณิชา  สุยะพันธ/์7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

49 จ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็ผู้ดูแลเด็กเล็ก (โรงเรียน) 7,000.00           ตกลงราคา นางพรทิพย์   ค ามลู/7,000.00 บาท นางพรทิพย์  ค ามลู/7,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

50 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างร้ัวคสล.ฌาปนสถาน หมู ่7 467,000.00        ตกลงราคา หจก.ศรีเขือ่นขันธ์/463,000.00 บาท หจก.ศรีเขือ่นขันธ์/463,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไข

หจก.เธยีรสวสัด์ิ คอนสตรัคชั่น/466,00.00 บาท ที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวงก าหนด

หจก.สุธากรุ๊ป/467,000.00 บาท
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