




แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 3,500.00        3,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเรวัติ 3,500.00       ร้านเรวัติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 3/11           

 ลว 25/11/2563

2 13,134.00      13,134.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 13,134.00     นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

3 11,215.00      11,215.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 11,215.00     นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

4 29,165.80      29,165.80      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 29,165.80     
สหกรณ์การเกษตรเชียง

กลาง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

5 620.00           620.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิมลพาณิช 620.00          วิมลพาณิช คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 16/10         

   ลว 1/10/2563

6 17,015.00      17,015.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า 17,015.00     รวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 14/10         

   ลว 16/10/2563

7 10,900.00      10,900.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 10,900.00     นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  ธันวำคม  2563

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

วัสดุสนาม

วัสดุบริโภค

วัสดุบริดภค

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุบริโภค



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

8 38,520.00      38,520.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิกเซอร์ฯ 38,520.00     บริษัท พิกเซอร์ฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/11           

    ลว 5/9/2563

9 3,575.00        3,575.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว 3,575.00       นายวิชาญ แซ่ท้าว คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/2564       

   ลว 9/11/2563

10 3,900.00        3,900.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอัศวิน  ตันกาบ 3,900.00       นายอัศวิน  ตันกาบ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/2564    

    ลว 9/11/2563

11 5,100.00        5,100.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นิลคง 5,100.00       นางสาวเกวลิน นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 6/2564       

  ลว 1/10/2563

12 8,100.00        8,100.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร  ค าวงค์ 8,100.00       นางเพ็ญพร  ค าวงค์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/2564       

    ลว 1/10/2563

13 5,700.00        5,700.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติธัช  หมื่นภักดี 5,700.00       นายกิตติธัช  หมื่นภักดี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/2564       

    ลว 9/11/2563

14 13,845.00      13,845.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  ธิติมูล 13,845.00     นายมานิตย์  ธิติมูล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/2564       

    ลว 1/10/2563

15 9,639.00        9,639.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร ระลึก 9,639.00       นางเมธาพร ระลึก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/2564       

    ลว 1/10/2563

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

16 9,131.00        9,131.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย ค่าคาม 9,131.00       นายชัย ค่าคาม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/2564       

    ลว 1/10/2563

17 9,412.00        9,412.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา 

สมุทรอาลัย 9,412.00       นางสาวช่อผกา สมุทรอาลัย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 3/2564       

    ลว 1/10/2563

18 1,006.39        1,006.39        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ฯ 1,006.39       บริษัท ทรู มูฟ เอช ฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

19 214.00           214.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ฯ 214.00          บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

20 3,950.00        3,950.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านักงานเทศบาล

เมืองน่าน 3,950.00       ส านักงานเทศบาลเมืองน่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

21 34,775.00      34,775.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กว์ เทรดด้ิง 34,775.00     บริษัท โอเร็กว์ เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

22 51,800.00      51,800.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์แอลฯ 51,800.00     บริษัท อี ฟอร์แอลฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 13/12      

ลว 14/12/2563

23 18,315.00      18,315.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บุรุษชาติ 18,315.00     นางซอน บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

24 3,800.00        3,800.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส 3,800.00       บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบ ารุงเคร่ืองอ่าน
และแปลงสัญญาเอกซเรย์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุบริโภค

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

จ้างจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

25 786.64           786.64           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) 786.64          บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

26 554.56           554.56           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) 554.56          บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

27 600.00           600.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิมลพาณิช 600.00          ร้านวิมลพาณิช คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 16/10      
ลว 01/10/2563

28 1,460.00        1,460.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 1,460.00       ร้านบุญล้อมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/12         
ลว 08/12/2563

29 1,290.00        1,290.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 1,290.00       ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 7/12        
ลว 08/12/2563

30 5,000.00        5,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภูรินท์ นิลคง 5,000.00       นายภูรินท์ นิลคง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 11/12      
ลว 08/12/2563

31 3,300.00        3,300.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็ม เอ็น 
อิเล็คทรอนิคส์ 3,300.00       

ร้านเอ็ม เอ็น 
อิเล็คทรอนิคส์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/12      

ลว 08/12/2563

32 2,800.00        2,800.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นิยมวอเตอร์เทค 2,800.00       นิยมวอเตอร์เทค คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 6/12        

ลว 04/12/2563

33 4,127.00        4,127.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 4,127.00       ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/12        

ลว 04/12/2563

34 4,392.00        4,392.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอีเล็คทริก 4,392.00       ร้านเทพสยามอีเล็คทริก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/12        

ลว 04/12/2563

35 1,384.90        1,384.90        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 1,384.90       ภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/12         

ลว 04/12/2563

36 22,923.60      22,923.60      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 22,923.60     
สหกรณ์การเกษตรเชียง

กลาง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

ค่าบริการส่วนต่างถ่าย
เอกสาร

ค่าบริการส่วนต่างถ่าย
เอกสาร

วัสดุส านักงาน

วัสดุประปา

วัสดุประปา
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุง

ห้องน้ าผู้ป่วยใน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

วัสดุประปา

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

37 4,440.00        4,440.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชียงกลางแก๊ส 4,440.00       ร้านชียงกลางแก๊ส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 3/12         

ลว 04/12/2563

38 3,684.00        3,684.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพาณิชย์ 3,684.00       ร้านพัฒนาพาณิชย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/12         

ลว 04/12/2563

39 4,770.00        4,770.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า 4,770.00       รวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/12        

ลว 08/12/2563

40 1,500.00        1,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วัชรีวัสดุภัณฑ์ 1,500.00       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชรี

วัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/12       

ลว 08/12/2563

41 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด 749.00          บริษัท ทีโอที จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

42 556.40           556.40           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด 556.40          บริษัท ทีโอที จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

43 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บรัษัท กสท 
โทรคมนาคม 10,700.00     บรัษัท กสท โทรคมนาคม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่
 ………………………. ลว....................

44 2,027.00        2,027.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 2,027.00       บริษัท กสท โทรคมนาคม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่
 ………………………. ลว....................

45 12,915.00      12,915.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกิจชุมชนโรงสี

ข้าวฯ 12,915.00     วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวฯ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 14/12       
ลว 15/12/2563

46 18,360.00      18,360.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพาณิชย์ 18,360.00     ร้านพัฒนาพาณิชย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 17/12       
ลว 16/12/2563

47 26,000.00      26,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.ที.พี 
อินเตอร์เมดิคอล 26,000.00     

บริษัท เอ.ที.พี อินเตอร์
เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 15/12      

ลว 16/12/2563

48 5,304.00        5,304.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค้า 5,304.00       รวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 16/12      
ลว 16/12/2563

49 99,250.00      99,250.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 99,250.00     ร้านบุญล้อมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 24/12       
ลว 18/12/2563

วัสดุก่อสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊ม
น้ าประปา

วัสดุบริโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุเชื้อเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

50 7,280.00        7,280.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 7,280.00       ร้านบุญล้อมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 22/12      

ลว 18/12/2563

51 37,700.00      37,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 37,700.00     ร้านบุญล้อมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 23/12      
ลว 18/12/2563

52 19,990.00      19,990.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้

ไทร์ 19,990.00     ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 20/12      

ลว 17/12/2563

53 7,690.00        7,690.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางหม้อน้ า 7,690.00       ร้านเชียงกลางหม้อน้ า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 21/12      

ลว 17/12/2563

54 5,810.00        5,810.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้

ไทร์ 5,810.00       ห.จ.ก.ชัยวัฒน์ ออโต้ไทร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 19/12       

ลว 17/12/2563
-                 -                

623,676.29   623,676.29   623,676.29  

จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มบ่อ
สูบยกระดับ

จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊ม
น้ าประปา

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบียน นข-

415

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบียน ม-

0929

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบียน ม-

0929

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น


