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ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา โครงการละ 500 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ
ระหว่างวันที่26เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557ถึงวันที1่0เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข0-5367-1588 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศณวันที่26   พฤษภาคม   2557 
 
 
 

(นายสมคิด  ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 


