
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
1. จัดซ้ือถ่านส าหรับใช้กับเมรุเผาศพระบบปิดแบบใช้ถ่าน 

ส าหรับเผาศพส าหรับเผาศพ ร.ต.ต.จันทร์  ขันแก้ว
ในวันพฤหัสบดีที่  1  ตุลาคม  2563

750.00 750.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 นายประสาท  ปานพิมพ์ 750.00 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2564 1-ต.ค.-63

2. จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

3,331.50 3,331.50  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 3,331.50 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 3,331.50 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

3. จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานบริหารงาน
คลัง)ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

68.10 68.10  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 68.10 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 68.10 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

4. จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานรักษาความ
สงบภายใน) ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

4,400.00 4,400.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 4,400.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 4,400.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

5. จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานสาธารณสุข) 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

12,193.60 12,193.60  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 12,193.60 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 12,193.60 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

6. จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (เคร่ืองพ่นหมอกควัน) 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

1,210.80 1,210.80  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 1,210.80 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 1,210.80 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2564 1-ต.ค.-63

7. จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

1,088.00 1,088.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 1,088.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 1,088.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

8. จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (งานฌาปนสถาน) 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

2,901.00 2,901.00  เฉพาะ  
เจาะจง

บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 2,901.00 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จ ากัด 2,901.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2564 1-ต.ค.-63

9. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (หมู่บ้าน) ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 2,170.00 2,170.00  เฉพาะ  
เจาะจง

ร้าน 149 การค้า 2,170.00 ร้าน 149 การค้า 2,170.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

10. จ้างเหมาคนงานประจ าเมรุ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 2,800.00 2,800.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสมชาติ  อุปค า 2,800.00 นายสมชาติ  อุปค า 2,800.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2564 1-ต.ค.-63

11. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน ตุลาคม
 2563

11,770.00 11,770.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จ ากัด

11,770.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.
ไอ.จี จ ากัด

11,770.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2564 1-ต.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2563

แบบ สขร.1 

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
12. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่  ประจ าเดือน

 ตุลาคม 2563
9,000.00 9,000.00 เฉพาะ 

เจาะจง
นางจิราภรณ์  ต๊ะค าปัน 9,000.00 นางจิราภรณ์  ต๊ะค าปัน 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

13. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 นายปกรณ์  สีเขียว 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2564 1-ต.ค.-63

14. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 นายสินชัย  ใจดี 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2564 1-ต.ค.-63

15. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 นายประภาส  จองปันต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2564 1-ต.ค.-63

16. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายอัมรัตน์  ใจค า 8,000.00 นายอัมรัตน์  ใจค า 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2564 1-ต.ค.-63

17. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 นางสาวมินตรา  ต๊ะใจ 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2564 1-ต.ค.-63

18. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานการศึกษา ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 นางสาวณัฐวิภา  ไพศาล 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2564 1-ต.ค.-63

19. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลือดูแลเด็กเล็ก (ศพด.ปันง้าว) 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 8,000.00 นางสาวภาวิณี  สุวรรณศร 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 9/2564 1-ต.ค.-63

20. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลือดูแลเด็กเล็ก (ศพด.แม่ฮาว) 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 8,000.00 นางสาวปัทมา  สุตาวงศ์ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2564 1-ต.ค.-63

21. จ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะ  ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายชาญ  ฉัตรค าแปง 9,000.00 นายชาญ  ฉัตรค าแปง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2564 1-ต.ค.-63

22. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานสวัสดิการสังคม  
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นางสาวอริสรา  แก่นค าเป๊ก 9,000.00 นางสาวอริสรา  แก่นค าเป๊ก 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2564 1-ต.ค.-63

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2563

แบบ สขร.1 

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
23. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานฌาปนสถาน  ประจ าเดือน 

ตุลาคม 2563
8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  

เจาะจง
นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 นายปราโมทย์  ใจอินต๊ะ 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2564 1-ต.ค.-63

24. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานประจ าสวนสาธารณะ  
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายพลนรินทร์  สุขค าเมือง 8,000.00 นายพลนรินทร์  สุขค าเมือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 14/2564 1-ต.ค.-63

25. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานประปา  ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563

8,000.00 8,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 นายภานุวัฒน์  แสงบุญเรือง 8,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 15/2564 1-ต.ค.-63

26. จ้างเหมาคนงานช่วยเหลืองานช่างไฟฟ้า  ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563

9,000.00 9,000.00  เฉพาะ  
เจาะจง

นายชนะเดช  กันเวียง 9,000.00 นายชนะเดช  กันเวียง 9,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 16/256 1-ต.ค.-63

27. จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563

2,037.00 2,037.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,037.00 กลุ่มผลิตน้ าด่ืมบ้านแม่ฮาว 2,037.00 เป็นผู้มีอาชีพ 10/2564 1-ต.ค.-63

28. จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563

527.00 527.00  เฉพาะ  
เจาะจง

กลุ่มผลิตน้ าด่ืมบ้านแม่ฮาว 527.00 กลุ่มผลิตน้ าด่ืมบ้านแม่ฮาว 527.00 เป็นผู้มีอาชีพ 11/2564 1-ต.ค.-63

29. จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 3 ศูนย์ เป็น
เวลา 3 เดือน (ต.ค.2563-ธ.ค.2563)

17,594.92 17,594.92 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 17,594.92 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 17,594.92 เป็นผู้มีอาชีพ 1/2564 1-ต.ค.-63

30. ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 
15 พฤษภาคม 2564 (ส าหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน
แม่ฮาว จ านวน 49 คน และโรงเรียนบ้านปันง้าว จ านวน 
65 คน)

113,475.60 113,475.60 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 113,475.60 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 113,475.60 เป็นผู้มีอาชีพ 2/2564 1-ต.ค.-63

31. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก าจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่
172/1 หมูที่ 5 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง  จ านวน  1  คร้ัง  ในวันที่  6  ตุลาคม  2563

500.00 500.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวิทูน  สุภากุล 500.00 นายวิทูน  สุภากุล 500.00 เป็นผู้มีอาชีพ 3/2564 2-ต.ค.-63

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2563
ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง

แบบ สขร.1 



(โดยสรุป)
32. จ้างเหมาพ่นเคมีหมอกควันก าจัดยุงลาย ณ บ้านเลขที่ 

163/1 หมู่ 5 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง
  จ านวน  2  คร้ัง  ห่างกัน  7  วัน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายวันพิชิต    อุตมา 1,000.00 นายวันพิชิต    อุตมา 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2564 12-ต.ค.-63

33. จ้างท าเวทีส าเร็จรูปพร้อมเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง โครงการ
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา
ในวันส าคัญของชาติไทย

17,000.00 17,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

น.ส.กันตินันท์ กาญจนวงศ์ 17,000.00 น.ส.กันตินันท์ กาญจนวงศ์ 17,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 4/2564 14-ต.ค.-63

34. จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของไทย

1,248.00 1,248.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายรัตน์    ฟูทอง 1,248.00 นายรัตน์    ฟูทอง 1,248.00 เป็นผู้มีอาชีพ 12/2564 14-ต.ค.-63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญต่านก่อสร้าง 51,300.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

52,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค เอ็น บิลด้ิง 52,400.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญต่านก่อสร้าง 25,000.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต๋ีเล็ก ธุรกิจ
การโยธา

28,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค เอ็น บิลด้ิง 28,400.00

37. จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่  23  ตุลาคม  2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 นายนคร  ชาวเขลางค์ 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 5/2564 22-ต.ค.-63

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ เหตุผลที่
หรือจ้าง หรือจ้าง คัดเลือก

(โดยสรุป)
38. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงาน

บริหารงานคลัง) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-53-0055

1,450.00 1,450.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอลพีไฮเทค
เซนเตอร์

1,450.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอลพีไฮเทค
เซนเตอร์

1,450.00 เป็นผู้มีอาชีพ 6/2564 27-ต.ค.-63

35. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัว
หนอง หมู่ 8 (สายข้างบ้านนายอนันต์ รินชมภู ถึงหน้าบ้าน
นายบุญช่วย ง้าวกาเขียว) ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง

51,300.00 51,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญต่าน
ก่อสร้าง

51,300.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

17/2564 20-ต.ค.-63

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

36. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง
 หมู่ 9 (สายบ้านนายสุทัศน์ บุญมา) ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง

25,000.00 25,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญต่าน
ก่อสร้าง

25,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

18/2564 20-ต.ค.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2563

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่

ของ  เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
วันที ่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2563

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบ สขร.1 



39. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-54-0062  และ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0026

600.00 600.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอลพีไฮเทค
เซนเตอร์

600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอลพีไฮเทค
เซนเตอร์

600.00 เป็นผู้มีอาชีพ 7/2564 29-ต.ค.-63

40. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ 42,935.00 42,935.00 เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล าปาง 
จ ากัด

42,935.00 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ล าปาง 
จ ากัด

42,935.00 เป็นผู้มีอาชีพ 13/2564 28-ต.ค.-63

41. จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2425ล าปาง 
หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001

1,000.00 1,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 1,000.00 ร้าน วิศรุต ออโต้ไทร์ 1,000.00 เป็นผู้มีอาชีพ 8/2564 29-ต.ค.-63

43. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (แผนงานเคหะและชุมชน) 320.00 320.00 เฉพาะ 
เจาะจง

ร้าน สุนทรพาณิชย์ 320.00 ร้าน สุนทรพาณิชย์ 320.00 เป็นผู้มีอาชีพ 14/2564 30-ต.ค.-63



































แบบ สขร.1 













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



 

 



 

 



 



 


