
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน ต.ค. 40,311.80 40,311.80  เฉพาะ  

เจาะจง
บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 40,311.80 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ้ากัด 40,311.80 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ้าเดือน ต.ค. 2,480.00 2,480.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านบรรณสาร 2,480.00 ร้านบรรณสาร 2,480.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

3. จัดซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ้าเดือน ต.ค. 2,473.00 2,473.00 เฉพาะ 
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,473.00 กลุ่มผลิตน้้าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,473.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2562 1-ต.ค.-61

4. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) ประจ้าเดือน ต.ค. 23,725.00 23,725.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 23,725.00 ร้านสมศักด์ิอีเล็คทรอนิคส์ 23,725.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2562 1-ต.ค.-61

5. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลห้างฉัตรแม่ตาล

10,165.00 10,165.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จ้ากัด

10,165.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จ้ากัด

10,165.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

6. จ้างเหมาบริการคนจัดเก็บขยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 นายพงศ์กร    เสนาถี 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

7. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาดภายในส้านักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 8,000.00 นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2562 1-ต.ค.-61

8. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้ฌาปนสถาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2562 1-ต.ค.-61

9. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 นายสินชัย  ใจดี 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2562 1-ต.ค.-61

10. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 นายพลนรินทร์  สุขค้าเมือง 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2562 1-ต.ค.-61

11. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2562 1-ต.ค.-61

12. จ้างเหมาบริการคนท้าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันต
ยศและที่สาธารณะอื่น

7,500.00 7,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจค้า 7,500.00 นายอัมรัตน์  ใจค้า 7,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2562 1-ต.ค.-61

13. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารในงานการ
เจ้าหน้าที่และงานนิติการ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวจุรีนุช  สุขค้าเมือง 9,000.00 นางสาวจุรีนุช  สุขค้าเมือง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2562 1-ต.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
14. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์บ้านปันง้าว)
9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นางสาวศรีวรรณา  ค้าทิพย์ 9,000.00 นางสาวศรีวรรณา  ค้าทิพย์ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2562 1-ต.ค.-61

15. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2562 1-ต.ค.-61

16. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและงานบริหารทั่วไป

9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2562 1-ต.ค.-61

17. จ้างเหมาบริการคนงานประจ้าเมรุฌาปนสถานต้าบลห้าง
ฉัตร

2,100.00 2,100.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค้า 2,100.00 นายสมชาติ  อุปค้า 2,100.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2562 1-ต.ค.-61

18. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ฮาว

6,300.00 6,300.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,300.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 6,300.00 เป็นผู้มีอาชีพ 14/2562 1-ต.ค.-61

19. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส้าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์ เป็นเวลา 3 
เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561)

27,338.72 27,338.72 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 27,338.72 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 27,338.72 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2562 1-ต.ค.-61

20. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เปิด
เทอม 1-10 ต.ค.61 จ้านวน 8 วัน นมถุง ปิดเทอม 11-31 
ต.ค. 61 จ้านวน 21 วัน นมกล่อง (ส้าหรับโรงเรียนชุมชน
บ้านแม่ฮาวจ้านวน 50 คน และโรงเรียนบ้านปันง้าว 
จ้านวน 70 คน)

26,023.20 26,023.20 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 26,023.20 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 26,023.20 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2562 1-ต.ค.-61

21. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  ส้าหรับใช้งานซ่อมแซมห้องน้้า และ
เวทีจัดพิธีถวายค้าสัตย์ปฏิญาณภายในสวนอนันตยศ      
ตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัด
กิจกรรมจิตอาสา “เราท้าความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ก้าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

2,619.00 2,619.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 2,619.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 2,619.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2562 11-ต.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
22. จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา พิธีบ้าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องใน 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 15/2562 12-ต.ค.-61

23. จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล ตามโครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท้าความ
 ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม ก้าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย”

5,000.00 5,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 ร้าน เฟรนด์ คอมแอนด์สกรีน 5,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 16/2562 12-ต.ค.-61

24. จ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่ ตามโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เรา
ท้าความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม ก้าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย”

12,000.00 12,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาววิสา  วงศ์ประเสริฐ 12,000.00 นางสาววิสา  วงศ์ประเสริฐ 12,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 17/2562 12-ต.ค.-61

25. จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงกลางแจ้งชุดใหญ่ ตามโครงการ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา
 “เราท้าความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม ก้าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย”

10,000.00 10,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นางสาวกันตินันท์  กาญจนวงศ์ 10,000.00 นางสาวกันตินันท์  กาญจนวงศ์ 10,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 18/2562 12-ต.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
26. จ้างเหมารถแบคโฮ ตามโครงการปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท้าความ
 ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม ก้าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย”

5,250.00 5,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 5,250.00 ร้าน สมพร รวยพาณิชย์ 5,250.00 เป็นผู้มีอาชีพ 19/2562 12-ต.ค.-61

27. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (น้้าด่ืมบรรจุถ้วยพลาสติก,น้้าแข็ง
หลอดเล็ก)  ส้าหรับให้บริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการ 
“ล้าปางสะอาด” (Kick Off)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรัตน์  ฟูทอง 1,200.00 นายรัตน์  ฟูทอง 1,200.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2562 22-ต.ค.-61

28. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมโครงการ “ล้าปางสะอาด” (Kick Off)

150.00 150.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรัตน์  ฟูทอง 150.00 นายรัตน์  ฟูทอง 150.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2562 22-ต.ค.-61

29. จ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา  พิธีบ้าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 20/2562 22-ต.ค.-61

30. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 9,990.00 9,990.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

9,990.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

9,990.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2562 30-ต.ค.-61

31. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (แผนงานบริหารทั่วไป) 15,400.00 15,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

15,400.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

15,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2562 30-ต.ค.-61

32. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 3561 
ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-001

5,950.00 5,950.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน อู่อ้ายบริการ 5,950.00 ร้าน อู่อ้ายบริการ 5,950.00 เป็นผู้มีอาชีพ 21/2562 30-ต.ค.-61

33. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลข
ทะเบียน 
กท 8398 ล้าปาง  หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0002

2,500.00 2,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก.ทิพย์ช้างออโต้แอร์แอนด์
เซอร์วิส

2,500.00 หจก.ทิพย์ช้างออโต้แอร์แอนด์
เซอร์วิส

2,500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 22/2562 30-ต.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
34. จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม  (ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว)  เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  หมายเลขครุภัณฑ์ 
441-58-0012 ,441-58-0013  และเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน หมายเลขครุภัณฑ์ 441-59-0015

3,610.00 3,610.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน ทูลทวี 3,610.00 ร้าน ทูลทวี 3,610.00 เป็นผู้มีอาชีพ 23/2562 30-ต.ค.-61

35. จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0026

690.00 690.00 เฉพาะ 
เจาะจง

หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

690.00 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส

690.00 เป็นผู้มีอาชีพ 24/2562 30-ต.ค.-61

36. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดเทอม 1 พ.ย. 2561- 
 29 มี.ค.62 จ้านวน 102 วัน นมถุง ปิดเทอม 1 เม.ย. 
2562 -15 พ.ค. 2562 จ้านวน 45 วัน นมกล่อง (ส้าหรับ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวจ้านวน 50 คน และโรงเรียน
บ้านปันง้าว จ้านวน 70 คน)

122,767.20 122,767.20 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 122,767.20 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 122,767.20 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2562 31-ต.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2561
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 
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