
ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,281.74                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,550.92                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,301.20                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

4 ค่าจดัจา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,450.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนาการช่าง ร้านธนาการช่าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย.65) 7,200.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิพงษ์    ยะเปียง นายอธิพงษ์    ยะเปียง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

6 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 9,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายพิณ    หล้าจอมใจ นางสาวสายพิณ    หล้าจอมใจ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

7 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 6,930.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาภาวิณี   ยะล้ือ นางสาวภาวิณี    ยะล้ือ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

8 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 9,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเขมิกา    สุปิน นางสาวเขมิกา   สุปิน ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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9 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,100.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางน้ําค้าง     สีสวัสด์ิ นางน้ําค้าง    สีสวัสด์ิ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

10 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,700.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจติการ    สิมมาหลววง นายจติการ    สิมมาหลวง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

11 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,400.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรสุดา     กาวิโล นางสาวอรสุดา     กาวิโล ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

12 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,400.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์     ฟองสมุทร นางสาววราภรณ์    ฟองสมุทร ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

13 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,100.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจนัทร์คํา     ยะอนิทร์ นายจนัทร์คํา      ยะอนิทร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

14 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,100.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวสันต์      ร่ืนรมย์ นายวสันต์        ร่ืนรมย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

15 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัญญา     บุญโพธ์ิ นายสัญญา      บุญโพธ์ิ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 6,930.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายนครชัย    หล้ายอด นายนครชัย    หล้ายอด ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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ภายใน 2 ปี งบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 6,930.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสํารอง    วงสุทธา นายสํารอง     วงสุทธา ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

18 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,700.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูติณัฎฐ์     สุปิน นายภูติณัฎฐ์     สุปิน ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,100.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรพิน    ปัญญา นางสาวอรพิน     ปัญญา ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

20 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 9,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญสุดา     เทพปน นางสาวขวัญสดุ     เทพปน ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

21 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชร      เขียวต๊ิบ นายพชร      เขียวต๊ิบ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

22 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 9,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรวัฒน์     เขื่อนแกว้ นายวีรวัฒน์     เขื่อนแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

23 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 9,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางไพรินทร์     สุปิน นางไพรินทร์      สุปิน ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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24 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระวัฒน์      เขื่อนแกว้ นายธีระวัฒน์     เขื่อนแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 9,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร     ภู่กนั นางสาววนัชพร     ภู่กนั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

26 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 8,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ      ถาแกว้ นางวิไลวรรณ      ถาแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

27 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 9,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจฑุามาศ     เทพเสาร์ นางสาวจฑุามาศ     เทพเสาร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

28 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 10,000.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอําภาพร    ดีแท้ นางสาวอําภาพร     ดีแท้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

29 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 6,933.33                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจตน์เพชร     ทาคําวัง นายเจตน์เพชร      ทาคําวัง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

30 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 14,929.15                  - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

31 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,600.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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ภายใน 2 ปี งบประมาณ

32 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 9,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกตร       ลาดปาละ นายเกตร       ลาดปาละ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

33 ค่าจา้งเหมารายเดือน (มิ.ย. 65) 9,000.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนงค์      ปินตาแกว้ นายอนงค์      ปินตาแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

34 ค่าโครงการกอ่สร้างรางริน  คสล. 281,500.00               282,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายนิสันต์     สารอนิทร์ ร้านนายนิสันต์      สารอนิทร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ลําเหมืองใหม่เส้นลุ่ม บ้านทุ่งตํ๋า หมู ่8 ภายใน 2 ปี งบประมาณ

35 ค่าโครงการกอ่สร้างรางริน  คสล. 209,500.00               209,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายนิสันต์     สารอนิทร์ ร้านนายนิสันต์      สารอนิทร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ลําเหมืองใหม่เส้นลุ่ม บ้านทุ่งตํ๋า หมู ่8 ภายใน 2 ปี งบประมาณ

36 ค่าน้ําด่ืม 1,050.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําด่ืมสายพินท์ น้ําด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

37 ค่าน้ําด่ืม 645.00                      - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําด่ืมสายพินท์ น้ําด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

38 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 78,350.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง บริษัทแสงฟ้าพาณิชย์ลําปาง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

จํากดั จํากดั ภายใน 2 ปี งบประมาณ

39 ค่าน้ําด่ืม 1,680.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําด่ืมสายพินท์ น้ําด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

40 ค่าน้ําด่ืม 60.00                       วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําด่ืมสายพินท์ น้ําด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564



ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

41 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,706.60                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

42 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3,280.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

43 ค่าโครงการกอ่สร้างรางริน คสล. 42,000.00                 42,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายนิสันต์     สารอนิทร์ ร้านนายนิสันต์    สารอนิทร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

บ้านทุ่งงามพัฒนา หมูท่ี่ 11 ภายใน 2 ปี งบประมาณ

44 ค่าโครงการกอ่สร้างรางริน คสล. 142,000.00               142,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายนิสันต์     สารอนิทร์ ร้านนายนิสันต์    สารอนิทร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ลําเหมืองใหม่เส้นลุ้ม บ้านทุ่งตํ๋า หมู ่8 ภายใน 2 ปี งบประมาณ

45 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,421.20                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

46 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,263.60                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

47 ค่าจา้งเหมาจดัตกแต่งดอกไม้ 10,100.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบานเย็น ร้านบานเย็น ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

48 ค่าจา้งบํารุงรักษาและซ่อมแซม 31,314.62                  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทวี กรุ๊ป แอลพี ออโต้โมบิล บริษัทวี กรุ๊ป แอลพี ออโต้โมบิล ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

จํากดั จํากดั ภายใน 2 ปี งบประมาณ

49 ค่าวัดสุยานพาหนะและขนส่ง 14,000.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

เทศบาลตําบลเสริมงาม

วันที่  3  สิงหาคม  2565



50 ค่าวัสดุการเกษตร 8,280.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง ร้านรุ่งเรือง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

51 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 489,000.00               489,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สันกําแพงมอเตอร์ กรุ๊ป หจก.สันกําแพงมอเตอร์ กรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

52 ค่าโครงการกอ่สร้างรางริน คสล 96,000.00                 96,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พรอดุมกอ่สร้าง หจก.พรอดุมกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ลําเหมืองทุ่งบน บ้านทุ่งงาม หมู ่3 ภายใน 2 ปี งบประมาณ

53 ค่าวัสดุสํานักงาน 27,843.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอพลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

54  -

55  -

56  -

57  -

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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58  -

59  -

60  -

ลําดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

31  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

32  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

33  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

34  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2563
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35  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

36  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

37  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

38  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

39  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

40  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ



แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1273/65  ลว. 4  ก.ค. 65

1274/65  ลว. 4  ก.ค. 65

1275/65  ลว. 4  ก.ค. 65

1278/65  ลว. 4  ก.ค. 65

1290/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1291/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1292/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1293/65  ลว. 6  ก.ค. 65

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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1294/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1295/65  ลว. 6  ก.ค. 65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1296/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1297/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1298/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1299/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1300/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1301/65  ลว. 6  ก.ค. 65

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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1302/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1303/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1307/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1308/65  ลว. 6  ก.ค. 65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1309/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1310/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1311/65  ลว. 6  ก.ค. 65

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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1312/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1313/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1314/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1315/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1316/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1317/65  ลว. 6  ก.ค. 65

1339/65  ลว. 6  ก.ค. 65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1347/65  ลว. 12  ก.ค. 65

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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1348/65  ลว. 12  ก.ค. 65

1349/65  ลว. 12  ก.ค. 65

1369/65  ลว. 18  ก.ค. 65

1370/65  ลว. 18  ก.ค. 65

1371/65  ลว. 18  ก.ค. 65

1372/65  ลว. 18  ก.ค. 65

1378/65  ลว. 19  ก.ค. 65

1385/65  ลว. 20  ก.ค. 65

1386/65  ลว. 20  ก.ค. 65

แบบ สชร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1387/65  ลว. 20  ก.ค. 65

1388/65  ลว. 20  ก.ค. 65

1391/65  ลว. 20  ก.ค. 65

1392/65  ลว. 20  ก.ค. 65

1394/65  ลว. 21  ก.ค. 65

1395/65  ลว. 21  ก.ค. 65

1396/65  ลว. 21  ก.ค. 65

1397/65  ลว. 21  ก.ค. 65

1398/65  ลว. 25  ก.ค. 65
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1414/65  ลว. 26  ก.ค. 65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1415/65  ลว. 26  ก.ค. 65

1421/65  ลว. 27  ก.ค. 65

1422/65  ลว. 27  ก.ค. 65

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
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แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1419/64  ลว. 15  ก.ค. 64

1420/64  ลว. 15  ก.ค. 64

1420/64  ลว. 15  ก.ค. 64

1420/64  ลว. 15  ก.ค. 64

แบบสรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฏาคม 2563
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1420/64  ลว. 15  ก.ค. 64

1420/64  ลว. 15  ก.ค. 64

1420/64  ลว. 15  ก.ค. 64

1420/64  ลว. 15  ก.ค. 64

1420/64  ลว. 15  ก.ค. 64

1420/64  ลว. 15  ก.ค. 64


