
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศพด. 30,000.00 ตกลงราคา (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 30,000  บาท) (นางบรรเลง  พทุธวงค์ 30,000  บาท)   -

2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภยัในส่วนราชการ (กลางวนั) อบต.แม่อ้อ 9,000.00 ตกลงราคา (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท) (นายจันทร์ดี  หลักคง 9,000  บาท)   -

3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน อบต.แม่อ้อ 9,000.00 ตกลงราคา (นางสุนีย์  โยธา 9,000  บาท ) (นางสุนีย์  โยธา 9,000  บาท )  -

4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ 9,000.00 ตกลงราคา (นางวรัญยา ยะทา 9,000 บาท) (นางวรัญยา ยะทา 9,000 บาท)  -

5 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า 9,000.00 ตกลงราคา (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000  บาท) (นายดวงเนตร  หลวงมอย 9,000  บาท)  -

6 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า อบต.แม่อ้อ 9,000.00 ตกลงราคา (นายอินสม เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท) (นายอินสม เชื้อเมืองพาน 9,000  บาท)  -

7 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด.ต้นกล้าอบต.แม่อ้อ กลางคืน 9,000.00 ตกลงราคา (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000 บาท) (นายจรูญ  บวัอินทร์ 9,000 บาท)  -

8 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ศพด. อบต.แม่อ้อ กลางวนั 9,000.00 ตกลงราคา (นายถา นันตา 9,000 บาท) (นายถา นันตา 9,000 บาท)  -

9 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถตีนตะขาบ 12,000.00 ตกลงราคา (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท) (นายวรีะ  อุบลกิจ 9,000 บาท)  -

10 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ออกแบบ ดูแลเวป็ไซต์ 9,000.00 ตกลงราคา (นางสาวณัฐวรา  พทุธวงค์ 9,000 บาท) (นางสาวณัฐวรา พทุธวงค์ 9,000 บาท)  -

11 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ อบต.แม่อ้อ กลางคืน 9,000.00       ตกลงราคา (นายรุ่งโรจน์  ธรรมขันธ ์9,000 บาท) (นายรุ่งโรจน์  ธรรมขันธ ์9,000 บาท)  -

12 ค่าจ้างเหมาท าอาหารประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ต าบลแม่อ้อ 3,640.00       ตกลงราคา นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท) นางอาภาวรรณ พทุธวงค์ 3,640 บาท)  -

13 ค่าจ้างเหมาท าเคร่ืองสักการะบวงสรวงพระภมูิเจ้าหที่ 5,000.00 ตกลงราคา (นายบญุมี  ก๋าเต็ม 5,000 บาท) (นายบญุมี  ก๋าเต็ม 5,000 บาท)  -

14 ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่พร้อมอุปกรณ์โครงการสืบสานธรรมเนียมประเพณีงานบุญสืบชะตาเปิดอาคาร 7,500.00 ตกลงราคา (นายนรชน  จันทร์ก้อน 7,500 บาท) (นายนรชน  จันทร์ก้อน 7,500 บาท)  -

15 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการตามนโยบายของรัฐบาล(คสช) 40,000.00 ตกลงราคา (นางประภสัสร  ปญัจชวลีย์ 40,000 บาท) (นางประภสัสร  ปญัจชวลีย์ 40,000 บาท)  -

16 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่กิจกรรมสร้างความปรองดอง 5,000.00 ตกลงราคา (นายบญุเปง็  นันติ 5,000 บาท) (นายบญุเปง็  นันติ 5,000 บาท)  -

17 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิล งานบญุสืบชะตาเปดิอาคารและกิจกรรมสร้างความปรองดอง5,200.00 ตกลงราคา (นายอภชิาติ  สอนใจ 5,200  บาท) (นายอภชิาติ  สอนใจ 5,200  บาท)  -

18 ค่าจ้างเหมาซ่อมทอ่ระบายน้ า ม.11 24,000.00 ตกลงราคา (นายจักรกริช  แสนเงิน 24,000 บาท) (นายจักรกริช  แสนเงิน 24,000 บาท)  -

19 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการป้องกันปัญหารุนแรงต่อเด็กและสตรี 5,200.00 ตกลงราคา (นางราศรี  ไขยวนัดี 5,200 บาท) (นางราศรี  ไขยวนัดี 5,200 บาท)  -

20 ค่าจ้างเหมาจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ โครงการปอ้งกันปญัหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี1,200.00 ตกลงราคา (ประดิษฐ์  ใจอิน 1,200  บาท) (ประดิษฐ์  ใจอิน 1,200  บาท)  -

21 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยไวนิลรณรงค์ประหยัดน้ า 2,340.00 ตกลงราคา (นายประดิษฐ์  ใจอิน 2,340 บาท) (นายประดิษฐ์  ใจอิน 2,340 บาท)  -

22 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารว่างประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 10,340.00 ตกลงราคา (นางสายค า  วงค์ชมภ ู10,340 บาท) (นางสายค า  วงค์ชมภ ู10,340 บาท)

รวมเปน็เงนิ 232,420.00 

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  กันยายน 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

23 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบญัญัติประป ี2561 6,900.00 ตกลงราคา (นายประดิษฐ์  ใจอิน 6,900 บาท) (นายประดิษฐ์  ใจอิน 6,900 บาท)  -

24 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ส านักงานปลัด 3,200.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 3,200 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 3,200 บาท)  -

25 ค่าจัดซ้ือวสัดุการเกษตร (ดอกดาวเรือง) 6,140.00 ตกลงราคา (ร้านบา้นกระถางสุวรรณ์ 6,140 บาท) (ร้านบา้นกระถางสุวรรณ์ 6,140 บาท)  -

26 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน2 รายการ 21,800.00 ตกลงราคา (ร้านสิงหภ์ธูร 21,800 บาท) (ร้านสิงหภ์ธูร 21,800 บาท)  -

27 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน2 รายการ 4,630.00 ตกลงราคา (ร้าน ต.เหมืองง่าคอนกรีต 4,630 บาท) (ร้าน ต.เหมืองง่าคอนกรีต 4,630 บาท)  -

28 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 15,550.00 ตกลงราคา (หจก.ต.เหมืองง่าคอนกรีต 15,550 บาท) (หจก.ต.เหมืองง่าคอนกรีต 15,550 บาท)  -

29 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน  1  รายการ 2,550.00 ตกลงราคา (ร้านพลพาณิชย์ 2,550 บาท) (ร้านพลพาณิชย์ 2,550 บาท)  -

30 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,791.55 ตกลงราคา (นายอภสิิทธิ ์มารินทร์ 3,791.55  บาท) (นายอภสิิทธิ ์มารินทร์ 3,791.55  บาท)  -

31 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 12,280.00 ตกลงราคา (บ.วทิวสัการค้า 12,280 บาท) (บ.วทิวสัการค้า 12,280 บาท)  -

32 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถขุดตีนตะขาบ  อบต.แม่อ้อ 19,686.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 19,686 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 19,686  บาท)  -

33 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถยนต์อบต.แม่อ้อ 13,842.00 ตกลงราคา (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 13,842 บาท) (นางสาวอชิยา วนชยางค์กุล 13,842  บาท)  -

34 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (น้ าด่ืม) 3,859.00 ตกลงราคา (นางพรรัตน์  ชมเชย  3,859 บาท) (นางพรรัตน์  ชมเชย  3,859 บาท)

35 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,800.00 ตกลงราคา (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 14,800 บาท) (หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส 14,800 บาท)  -

36 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 29,300.00 ตกลงราคา (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 29,300 บาท) (ร้านคลังคอมพวิเตอร์ 29,300 บาท)  -

37 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,527.50 ตกลงราคา (บ.วทิวสัการค้า 1,527.50) (บ.วทิวสัการค้า 1,527.50)  -

38 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4 ส่วน 54,010.00 ตกลงราคา (บ.วทิวสัการค้า 54,010 บาท) (บ.วทิวสัการค้า 54,010 บาท)  -

39 ค่าจัดซ้ือสังฆภณัฑ์ 7,500.00 ตกลงราคา (นายสุเมธ ีดีเดช 7,500 บาท) (นายสุเมธ ีดีเดช 7,500 บาท)  -

40 ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือน จ านวน  6  ตู้ 36,000.00 ตกลงราคา (ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 36,000 บาท) (ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 36,000 บาท)  -

41 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้โครงเหล็กบนุวมส าหรับนั่งประชุม 75,000.00 ตกลงราคา (ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 75,000 บาท) (ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์ 75,000 บาท)  -

42 จัดซ้ือกรวดแม่น้ าปนทรายซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 55,760.00 ตกลงราคา (ร้านสิงหท์รพาณิชย์ 55,760 บาท) (ร้านสิงหท์รพาณิชย์ 55,760 บาท)  -

43 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 2 รายการ 16,000.00 ตกลงราคา (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 16,000 บาท) (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 16,000 บาท)  -

รวมเปน็เงนิ 404,126.05

แบบ ขสร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29  กันยายน 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 29   กันยายน 2560



งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ โดยสังเขป

44 จัดซ้ือเคร่ืองมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 35,200.00     ตกลงราคา (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 35,200 บาท) (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 35,200 บาท)  -

45 จัดซ้ือถังต้นน้ าไฟฟา้ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 18 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง 10,500.00 ตกลงราคา (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 10,500 บาท) (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 10,500 บาท)  -

46 จ้ดซ่ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3  เคร่ือง 71,600.00 ตกลงราคา (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 71,600 บาท) (ร้านช่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 71,600 บาท)  -

เปน็จ านวนเงนิ 117,300.00 

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น (1)+(2) 753,846.05 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ













































ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ









9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ ากองทนุหลักประกันสุขภาพ9,000.00


