
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน มี.ค. 46,291.10 46,291.10 เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 46,291.10 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จํากัด 46,291.10 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2561 2-ต.ค.-60

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจําเดือน มี.ค. 2,460.00 2,460.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,460.00 ร้านบรรณสาร 2,460.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2561 2-ต.ค.-60

3. จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําเดือน มี.ค. 1,966.00 1,966.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,966.00 กลุ่มผลิตน้ําด่ืมบ้านแม่ฮาว 1,966.00 เป็นผู้มีอาชีพ 51/2561 28-ก.พ.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจําเดือน มี.ค. 18,492.00 18,492.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 18,492.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 18,492.00 เป็นผู้มีอาชีพ 52/2561 28-ก.พ.-61

5. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 10,165.00 10,165.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จํากัด 10,165.00 บริษัท บี.ไอ.จ ีเซฟต้ีการ์ด จํากัด 10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2561 2-ต.ค.-60

6. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาดภายในสํานักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2561 2-ต.ค.-60

7. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

3,871.00 3,871.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 3,871.00 นายสินชัย  ใจดี 3,871.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2561 2-ต.ค.-60

8. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขคําเมือง 7,500.00 นายพลนรินทร์  สุขคําเมือง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2561 2-ต.ค.-60

9. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2561 2-ต.ค.-60

10. จ้างเหมาบริการคนทําความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 นายธวัชชัย  ไฝ่แก้ว 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2561 2-ต.ค.-60

11. จ้างเหมาบริการช่างไฟฟ้า 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพร้อมพงษ์  รัตนประทีป 9,000.00 นายพร้อมพงษ์  รัตนประทีป 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 16/2561 2-ต.ค.-60

12. จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กมาทําหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวศรีวรรณา  คําทิพย์ 9,000.00 นางสาวศรีวรรณา  คําทิพย์ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 89/2561 31-ม.ค.-61

13. จ้างเหมาบริการบุคคลที่มีประสบการณ์ทํางานด้าน
สาธารณสุขมาปฏิบัติงานในส่วนของงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางปาริชาติ  อินต๊ะเสน 9,000.00 นางปาริชาติ  อินต๊ะเสน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 90/2561 31-ม.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจําปี 2561
7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,000.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 91/2561 31-ม.ค.-61

15. จ้างเหมาผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ประจําปี 2561

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจคํา 7,000.00 นายอัมรัตน์  ใจคํา 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 92/2561 31-ม.ค.-61

16. จ้างเหมาบริการคนงานประจําเมรุฌาปนสถานตําบลห้าง
ฉัตร

3,500.00 3,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 3,500.00 นายรุ่งสุริยา  ปัญจมะวัต 3,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 99/2561 28-ก.พ.-61

17. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 101/2561 28-ก.พ.-61

18.  จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ (สนาม
กีฬาเฉลิมพะเกียรติฯ บ้านปันง้าว-บ้านหัวหนอง) หมู่ 7 
บ้านปันง้าว ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

16,889.58 16,889.58 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 16,889.58 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 16,889.58 เป็นผู้มีอาชีพ 54/2561 6-มี.ค.-61

19.  จ้างเหมาบริการรถแทรคเตอร์ล้อยางพร้อมค่าแรง ในการ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ (สนามกีฬาเฉลิมพะเกียรติฯ บ้าน
ปันง้าว-บ้านหัวหนอง) หมู่ 7 บ้านปันง้าว ตําบลห้างฉัตร 
อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

6,906.16 6,906.16 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 6,906.16 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 6,906.16 เป็นผู้มีอาชีพ 104/2561 6-มี.ค.-61

20.  จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) ตามโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตร
แม่ตาล ประจําปี 2561

6,000.00 6,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 6,000.00 ร้านเฟรนด์  คอมแอนด์สกรีน 6,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 105/2561 6-มี.ค.-61

21. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานรักษาความสงบภายใน)  
จํานวน 4 รายการ

4,720.00 4,720.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

4,720.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

4,720.00 เป็นผู้มีอาชีพ 55/2561 13-มี.ค.-61

หจก. ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 301,300.00

ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 301,400.00
ร้าน สุนทรพาณิชย์ 301,500.00

หจก. ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 301,300.00 เสนอราคาตํ่าสุด 23/2561 14-มี.ค.-6122. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว
 หมู่ 7 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง (สาย
บ้านนายสุวรรณ เรือนกุณา)

301,300.00 301,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2561

ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
หจก. ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 132,700.00

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 133,700.00
ร้าน แอล เค ก่อสร้าง 135,500.00

24. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  จํานวน 4 รายการ 969.00 969.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

969.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

969.00 เป็นผู้มีอาชีพ 56/2561 14-มี.ค.-61

25. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจําปี 2561 จํานวน 4 
รายการ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สตางค์ 4,500.00 ร้าน สตางค์ 4,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 57/2561 14-มี.ค.-61

26. จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน บล 4832 ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
003-57-002  จํานวน 9 รายการ

17,990.00 17,990.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 17,990.00 ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 17,990.00 เป็นผู้มีอาชีพ 106/2561 14-มี.ค.-61

27. จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์  416-53-0053  (กองคลัง)

300.00 300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

300.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 107/2561 14-มี.ค.-61

28. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กท 8398 ลําปาง
 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0002  จํานวน 8 รายการ

9,842.00 9,842.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 9,842.00 ร้าน รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส 9,842.00 เป็นผู้มีอาชีพ 108/2561 14-มี.ค.-61

29. จ้างเหมาจัดทําป้าย (ไวนิล) ตามโครงการมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ประจําปี 2561 ขนาด 2X3 เมตร จํานวน 1 ป้าย

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอม แอนด์สกรีน 1,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอม แอนด์สกรีน 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 109/2561 14-มี.ค.-61

30. จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม  ตามโครงการ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจําปี 2561

4,300.00 4,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิทยาจันทร์ 4,300.00 ร้าน วิทยาจันทร์ 4,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 110/2561 14-มี.ค.-61

31. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (แผนงานเคหะและชุมชน)      
จํานวน 6 รายการ

51,255.00 51,255.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บ. แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง จํากัด 51,255.00 บ. แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง จํากัด 51,255.00 เป็นผู้มีอาชีพ 58/2561 15-มี.ค.-61

32. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (แผนงานเคหะและชุมชน)      
จํานวน 5 รายการ

39,225.00 39,225.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บ. แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง จํากัด 39,225.00 บ. แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง จํากัด 39,225.00 เป็นผู้มีอาชีพ 59/2561 15-มี.ค.-61

33. จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ก่อสร้างเคร่ืองตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ 089-58-0001

6,300.00 6,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 6,300.00 ร้าน ทูลทวี 6,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 111/2561 15-มี.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
หจก. ต๋ีเล็กธุรกิจการโยธา 132,700.00 เสนอราคาตํ่าสุด 24/2561 14-มี.ค.-6123. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว

 หมู่ 7 ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง (สาย
บ้านนายสุวรรณ เรือนกุณา)

132,700.00 135,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
34. จ้างเหมาซ่อมแซมถังดับไฟป่าแบบสะพายหลัง และทําการ

เปล่ียนสายสะพายหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 464-55-0001, 
464-55-0002, 464-55-0003 และหมายเลขครุภัณฑ์ 
464-55-0004

7,115.00 7,115.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 7,115.00 ร้าน ทูลทวี 7,115.00 เป็นผู้มีอาชีพ 112/2561 15-มี.ค.-61

35. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 3561 
ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-001 จํานวน 1 รายการ

1,800.00 1,800.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 1,800.00 ร้าน ดี อะไหล่ลําปาง 1,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 113/2561 16-มี.ค.-61

36. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (แผนงานเคหะและชุมชน)      
จํานวน 1 รายการ

954.00 954.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บ. แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง จํากัด 954.00 บ. แสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง จํากัด 954.00 เป็นผู้มีอาชีพ 60/2561 20-มี.ค.-61

37. จัดซ้ืวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน)  จํานวน 9 รายการ

9,904.00 9,904.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ช. เภสัช จํากัด 9,904.00 บริษัท ช. เภสัช จํากัด 9,904.00 เป็นผู้มีอาชีพ 61/2561 20-มี.ค.-61

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 47,250.00

ร้าน คลังกีฬา 51,975.00
ร้าน จิรชัยสปอร์ต 56,700.00
ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 8,100.00

ร้าน คลังกีฬา 8,450.00
ร้าน จิรชัยสปอร์ต 8,500.00

40. จัดซ้ือน้ําด่ืม - น้ําแข็ง สําหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลตําบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2561

4,968.00 4,968.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ซ 4,968.00 ร้านตรีทิพย์รินลณี คอมเมิร์ซ 4,968.00 เป็นผู้มีอาชีพ 64/2561 22-มี.ค.-61

41.  จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลตําบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมพร  มาใจ 8,000.00 นายสมพร  มาใจ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 114/2561 22-มี.ค.-61

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 8,100.00 เสนอราคาตํ่าสุด 63/2561 22-มี.ค.-6139. ซ้ือถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่
ตาล ประจําปี 2561

8,100.00 8,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ห้างฉัตรสปอร์ต 47,250.00 เสนอราคาตํ่าสุด 62/2561 22-มี.ค.-6138. ซ้ือเส้ือนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนภายในเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 
2561

47,250.00 47,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
42.  จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง (รถจักรยานยนต์) ยี่ห้อ HONDA หมายเลข
ทะเบียน กวร 233 ลําปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
009-42-0001    จํานวน  11  รายการ

2,620.00 2,620.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อภิสิทธิยนต์ 2,620.00 ร้าน อภิสิทธิยนต์ 2,620.00 เป็นผู้มีอาชีพ 115/2561 29-มี.ค.-61

43. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงสําหรับกองอํานวยการ ตาม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายใน
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจําปี 2561

7,000.00 7,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายมีศักด์ิ  หม้อศรีใจ 7,000.00 นายมีศักด์ิ  หม้อศรีใจ 7,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 116/2561 30-มี.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 









แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 


