
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  (สขร.) 

-------------------------------------------------------------------- 
                ตามท่ี เทศบาลตำบลไชยสถาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2565  และ เพื ่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยกำหนดให้ให้หน่วยงานของภาครัฐจัดทำสรุปผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน  

งานพัสดุ กองคลัง จ ึงขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื ้อจ ัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 
รายละเอียดตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  

ประกาศ ณ วันที่  4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
        
 

   
 (นายบุญโสต สมมนุษย์) 

นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่

1

จางกําจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลไชย

สถาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม

ปริมาณจํานวนขยะ (ตัน) ที่เกิดขึ้นจริง ภายใน

พื้นที่ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม จํานวน ๑ เดือน (ต.ค. 65) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

        44,005.00          44,005.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงห

เหลียว กรูป

หางหุนสวนจํากัด สิงห

เหลียว กรูป

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

3/2566 3/10/2565

2

จางเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาล

ตําบลไชยสถาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ตามปริมาณจํานวนขยะ (ตัน) ที่เกิดขึ้น

จริงภายในพื้นที่ ประจําเดือน ตุลาคม 2565 

จํานวน 6 หมูบาน คือ หมูที่ 3 (ฝงเหนือ) หมูที4่

 , หมูที่ 5 , หมูที่ 6 , หมูที่ 7 และ หมูที่ 8  

ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      143,430.00        143,430.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงห

เหลียว กรูป

หางหุนสวนจํากัด สิงห

เหลียว กรูป

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

4/2566 3/10/2565

วิธีซื้อหรือจาง

เทศบาลตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

แบบ สขร. 1

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน ตุลาคม 2565

วันที่  4  เดือน พฤศจิกายน 2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

3

จางดูดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย สําหรับบริการ

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ปริมาณการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตอบอไม

ต่ํากวาบอละ ๑.๓๐ ลบ.ม. คาจางกําจัดบอละ 

๒๕๐.๐๐ บาท เบิกจายตามปริมาณที่ได

ปฏิบัติงานจริง ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญมีบริการ 2 บุญมีบริการ 2

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

11/2566 3/10/2565

4

จางเหมาตัดหญาและรักษาความสะอาดในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ ประจําเดือน ตุลาคม 2565 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิม พวงมาลา นายทิม พวงมาลา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

10/2566 3/10/2565

5

ซื้ออาหารเสริม(นม) ใหแกนักเรียนโรงเรียน

วัดนันทาราม ในภาคเรียนที่ 1/2565 

ประจําเดือน ตุลาคม 2565 จํานวน 206 ราย 

จํานวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        26,953.04          26,953.04 เฉพาะเจาะจง
สหกรณโคนมเชียงใหม 

จํากัด

สหกรณโคนมเชียงใหม 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

7/2566 3/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

6

ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอรไรส ชนิดถุง รสจืด

 ขนาด 200 ซีซี ราคาถุงละ 6.58 บาท ใหแก

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไชยสถาน ใน

ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจําเดือน ตุลาคม 

2565 จํานวน 18 วัน จํานวนนักเรียน 29 ราย 

จํานวน 522 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         3,434.76            3,434.76 เฉพาะเจาะจง
สหกรณโคนมเชียงใหม 

จํากัด

สหกรณโคนมเชียงใหม 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

6/2566 3/10/2565

7

จางเหมาดูแลระบบสารสนเทศของเทศบาล 

ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

11/2566 3/10/2565

8

จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร สําหรับงาน

พัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เดือนตุลาคม

 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 จํานวน 1 

เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        39,600.00          39,600.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด นอร

ทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง

หางหุนสวนจํากัด นอร

ทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

2/2566 3/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

9

จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 3 เครื่อง 

ปริมาณการถายเอกสารตลอดอายุสัญญารวม

ทุกเครื่อง ไมเกิน 300,000 แผน(เฉลี่ยเดือนละ 

25,000 แผน) หากเกินกวา 300,000 แผน คิด

คาถายเอกสารสวนเกินขนาด A4 แผนละ 0.30

 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) จํานวน 12 เดือน 

(ต.ค.65- ก.ย.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      105,600.00        105,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

1/2566 3/10/2565

10
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ สํานัก

ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         1,530.00            1,530.00 เฉพาะเจาะจง

ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

9/2566 21/10/2565

11
ซื้อวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) จํานวน 6 รายการ

 สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         1,090.00            1,090.00 เฉพาะเจาะจง ตุกตาบล็อก ตุกตาบล็อก

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

10/2566 27/10/2565

12

จางเหมาชุดจอแสดงผล และชุดอุปกรณแสงสี

ประกอบเวที พรอมชุดเอฟเฟคไฟแสงสีในพิธี

เปด จํานวน 4 คืน ระหวางวันที่ 10-13 พ.ย.

2565 ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เปง และ

งานแสดงผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

        52,000.00          52,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภชิสา ภาคินรังสิ นางสาวภชิสา ภาคินรังสิ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

42/2566 28/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

13

จางเหมาไฟฟาแสงสวางและไฟประดับตลอด

กิจกรรม บริเวณสถานที่จัดงาน ลานจอดรถ 

และถนนสายหลักและสายรองบริเวณพื้นที่จัด

งาน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เปง และ

งานแสดงผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

        80,000.00          80,000.00 เฉพาะเจาะจง
 นางสาวกันยกร 

อภิญญาลังกร

 นางสาวกันยกร 

อภิญญาลังกร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

41/2566 28/10/2565

14

จางเหมาทําสะเปาลอยน้ํา กระทงลอยน้ํา

พรอมทุนลอยน้ํา และติดตั้งไฟประดับ ตาม

โครงการสืบสานประเพณียี่เปง และงานแสดง

ผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

        25,000.00          25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพล สุวรรณทัตร นายรัฐพล สุวรรณทัตร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

39/2566 28/10/2565

15

จางเหมาจัดสถานที่พรอมแรงงานและวัสดุ

อุปกรณประกอบการจัดสถานที่ตลอดกิจกรรม 

ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เปง และงาน

แสดงผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

        80,000.00          80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะ หลอหลอม นายปยะ หลอหลอม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

38/2566 28/10/2565

16

จางทําทาน้ําสําหรับลอยกระทง พรอมซุม

ประตูปา จํานวน 2 จุด ตามโครงการสืบสาน

ประเพณียี่เปง และงานแสดงผลิตภัณฑของดี

ตําบลไชยสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพล สุวรรณทัตร นายรัฐพล สุวรรณทัตร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

37/2566 28/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

17

จางดูดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย สําหรับบริการ

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ปริมาณการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตอบอไม

ต่ํากวาบอละ ๑.๓๐ ลบ.ม. คาจางกําจัดบอละ 

๒๕๐.๐๐ บาท เบิกจายตามปริมาณที่ได

ปฏิบัติงานจริง ประจําเดือน พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญมีบริการ 2 บุญมีบริการ 2

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

59/2566 31/10/2565

18

จางเหมาตัดหญาและรักษาความสะอาดในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ ประจําเดือน พฤศจิกายน 

2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ แสงมะโน นายประพันธ แสงมะโน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

65/2566 31/10/2565

19

จางเหมาดูแลระบบสารสนเทศของเทศบาล 

ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

66/2566 31/10/2565

20

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอรไรส ชนิดถุง 

รสจืด ขนาด 200 ซีซี ราคาถุงละ 6.58 บาท 

ใหกับโรงเรียนวัดนันทาราม ในภาคเรียนที่ 

2/2565 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565 

จํานวน 215 ราย จํานวน 22 วัน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

        31,123.40          31,123.40 เฉพาะเจาะจง
สหกรณโคนมเชียงใหม 

จํากัด

สหกรณโคนมเชียงใหม 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

16/2566 31/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

21

ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอรไรส ชนิดถุง รสจืด

 ขนาด 200 ซีซี ราคาถุงละ 6.58 บาท ใหแก

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไชยสถาน ใน

ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจําเดือน พฤศจิกายน 

2565 จํานวน 22 วัน จํานวนนักเรียน 27 ราย 

จํานวน 594 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         3,908.52            3,908.52 เฉพาะเจาะจง
 สหกรณโคนมเชียงใหม

 จํากัด

 สหกรณโคนมเชียงใหม 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

15/2566 31/10/2565

22
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด เดือน 

ตุลาคม 2565
        19,947.90          19,947.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

4/2566 3/10/2565

23 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรพิมล พรหม

ปญญา

นางสาวพรพิมล พรหม

ปญญา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

8/2566 3/10/2565

24

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลอลื่น เพื่อใชการ

ปฏิบัติราชการของกองชาง เทศบาลตําบลไชย

สถาน ประจําเดือน ต.ค. 65

            741.70              741.70 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

3/2566 3/10/2565

25 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารีรัตน กันยา นางสาววารีรัตน กันยา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

27/2566 3/10/2565

26 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ คุณรังษี นายสมศักดิ์ คุณรังษี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

28/2566 3/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

27 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภิดา แดงสัก นางสาวโสภิดา แดงสัก

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

29/2566 3/10/2565

28 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรวิชญ ฟกทอง นายพีรวิชญ ฟกทอง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

30/2566 3/10/2565

29 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท สุขสด นายชญานนท สุขสด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

11/2566 3/10/2565

30 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช ไชยารักษา นางนงนุช ไชยารักษา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

12/2566 3/10/2565

31 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวมณฑิรา ภิญโญ

คํา
นางสาวมณฑิรา ภิญโญคํา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

13/2566 3/10/2565

32 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวลภัสรดา ธน

กุลพิชชาภา

นางสาวลภัสรดา ธน

กุลพิชชาภา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

14/2566 3/10/2565

33 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพัชรินทร 

โอชาวัฒน

นางสาวพัชรินทร 

โอชาวัฒน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

15/2566 3/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

34 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุรินรัตน คงดํา นางสาวศุรินรัตน คงดํา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

16/2566 3/10/2565

35 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิณ สไตรท นางยุพิณ สไตรท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

17/2566 3/10/2565

36 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมรภูมิ คุณรังษี นายสมรภูมิ คุณรังษี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

31/2566 3/10/2565

37 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฟามุย จันตามณี นางฟามุย จันตามณี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

18/2566 3/10/2565

38

จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงาน

ดานกูชีพ กูภัย รวมทั้งงานอื่นๆ ทีเกี่ยวของ 

ประจําเดือน ต.ค. 65

         8,400.00            8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ใจซื่อ นายสุทธิพงศ ใจซื่อ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

32/2566 3/10/2565

39 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายวสันต สุริยะวงค

วรรณ
นายวสันต สุริยะวงควรรณ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

19/2566 3/10/2565

40 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพงษ กองอินทร นายจิรพงษ กองอินทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

20/2566 3/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

41 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ระวีโล นายอรรถพล ระวีโล

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

33/2566 3/10/2565

42 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรเมธ ธรรมปญญา นายจีรเมธ ธรรมปญญา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

21/2566 3/10/2565

43 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุภาคุณ นายณัฐวุฒิ สุภาคุณ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

22/2566 3/10/2565

44 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทชัย ชัยเนตร นายนนทชัย ชัยเนตร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

23/2566 3/10/2565

45

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลอลื่น เพื่อใชการ

ปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุข เทศบาล

ตําบลไชยสถาน ประจําเดือน ต.ค. 65

        13,456.50          13,456.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

2/2566 3/10/2565

46 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายพงศพาณิช ธาตุอิน

จันทร

นายพงศพาณิช ธาตุอิน

จันทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

24/2566 3/10/2565

47 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ อุปละ นายเสฎฐวุฒิ อุปละ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

25/2566 3/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

48 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร มณีรัตน นายธนกร มณีรัตน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

34/2566 3/10/2565

49

จางเหมาบุคคลเพื่อชวยปฏิบัติงานดานชาง 

“ผูชวยดานงานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร”

ประจําเดือน ต.ค. 65

         4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสรณกรกฎ ไชย

ลังการ

นางสาวสรณกรกฎ ไชย

ลังการ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

35/2566 3/10/2565

50 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรัตติยากร พัก

แพง
นางสาวรัตติยากร พักแพง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

9/2566 7/10/2565

51 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะ คําหมั้น นายปยะ คําหมั้น

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

7/2566 7/10/2565

52 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววัชราภรณ ชัย

ชมภู

นางสาววัชราภรณ ชัย

ชมภู

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

6/2566 7/10/2565

53

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลอลื่น เพื่อใชการ

ปฏิบัติราชการของกองคลัง เทศบาลตําบลไชย

สถาน ประจําเดือน ต.ค. 65

            652.20              652.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

1/2566 7/10/2565

54 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธุ จันตามณี นายจิรพันธุ จันตามณี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

26/2566 7/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

55

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน, 

เครื่องพิ่มพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก

พิมพ (Ink Tank Printer), เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 800 VA

        23,300.00          23,300.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด 

สมารท มารท

หางหุนสวนจํากัด สมารท

 มารท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

8/2566 10/10/2565

56 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ใจตา นายประสิทธิ์ ใจตา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

36/2566 21/10/2565

57

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลอลื่น เพื่อใชการ

ปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุข เทศบาล

ตําบลไชยสถาน ประจําเดือน พ.ย. 65

        13,099.70          13,099.70 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

11/2566 31/10/2565

58 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธุ จันตามณี นายจิรพันธุ จันตามณี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

51/2566 31/10/2565

59 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารีรัตน กันยา นางสาววารีรัตน กันยา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

52/2566 31/10/2565

60 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรวิชญ ฟกทอง นายพีรวิชญ ฟกทอง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

55/2566 31/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

61 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ระวีโล นายอรรถพล ระวีโล

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

56/2566 31/10/2565

62 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมรภูมิ คุณรังษี นายสมรภูมิ คุณรังษี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

57/2566 31/10/2565

63 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ใจซื่อ นายสุทธิพงศ ใจซื่อ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

58/2566 31/10/2565

64 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภิดา แดงสัก นางสาวโสภิดา แดงสัก

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

53/2566 31/10/2565

65 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ คุณรังษี นายสมศักดิ์ คุณรังษี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

54/2566 31/10/2565

66 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววัชราภรณ ชัย

ชมภู

นางสาววัชราภรณ ชัย

ชมภู

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

46/2566 31/10/2565

67 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรพิมล พรหม

ปญญา

นางสาวพรพิมล พรหม

ปญญา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

48/2566 31/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

68 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะ คําหมั้น นายปยะ คําหมั้น

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

47/2566 31/10/2565

69

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลอลื่น เพื่อใชการ

ปฏิบัติราชการของกองคลัง เทศบาลตําบลไชย

สถาน ประจําเดือน พ.ย. 65

            661.60              661.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

13/2566 31/10/2565

70 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวปรารถนา ชุม

แกว
นางสาวปรารถนา ชุมแกว

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

49/2566 31/10/2565

71 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร มณีรัตน นายธนกร มณีรัตน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

50/2566 31/10/2565

72

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลอลื่น เพื่อใชการ

ปฏิบัติราชการของกองชาง เทศบาลตําบลไชย

สถาน ประจําเดือน พ.ย. 65

         2,078.90            2,078.90 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

12/2566 31/10/2565

73 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช ไชยารักษา นางนงนุช ไชยารักษา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

60/2566 31/10/2565

74 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท สุขสด นายชญานนท สุขสด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

61/2566 31/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

75
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองการศึกษา 

เดือน พฤศจิกายน 2565
            267.40              267.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

14/2566 31/10/2565

76

จางเหมาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จากการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยในครัวเรือนพื้นที่ตําบลไชย

สถาน ตั้งแตวันที่ 130 พฤศจิกายน 2565 

จํานวน 1 เดือน จายตามปริมาณจํานวนขยะ 

(ตัน) ที่เกิดขึ้นจริง

        42,926.00          42,926.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงห

เหลียว กรุป

หางหุนสวนจํากัด สิงห

เหลียว กรุป

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

64/2566 31/10/2565

77

จางเหมาจัดเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย 

จัดเก็บมูลฝอยใหแกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตําบล

ไชยสถาน จํานวน 6 หมูบาน คือ หมูที่ 3 บาน

ศรีบุญเรือง (ฝงเหนือ) หมูที่ 4 บานนันทาราม 

หมูที่ 5 บานยวม หมูที่ 6 บานโพธิมงคล หมูที่ 7

 บานเชียงขาง และหมูที่ 8 บานตนยางหลวง 

ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

สัปดาหละไมนอยกวา 3 วัน ตั้งแตวันที่ 130 

พฤศจิกายน 2565 จํานวน 1 เดือน จายตาม

ปริมาณจํานวนขยะ (ตัน) ที่เกิดขึ้นจริง

      145,005.00        145,005.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด สิงห

เหลียว กรุป

หางหุนสวนจํากัด สิงห

เหลียว กรุป

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

63/2566 31/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

78 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพงษ กองอินทร นายจิรพงษ กองอินทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

67/2566 31/10/2565

79 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรเมธ ธรรมปญญา นายจีรเมธ ธรรมปญญา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

68/2566 31/10/2565

80 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุภาคุณ นายณัฐวุฒิ สุภาคุณ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

69/2566 31/10/2565

81 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทชัย ชัยเนตร นายนนทชัย ชัยเนตร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

70/2566 31/10/2565

82 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายพงศพาณิช ธาตุอิน

จันทร

นายพงศพาณิช ธาตุอิน

จันทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

71/2566 31/10/2565

83 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ อุปละ นายเสฎฐวุฒิ อุปละ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

72/2566 31/10/2565

84 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายวสันต สุริยะวงค

วรรณ
นายวสันต สุริยะวงควรรณ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

73/2566 31/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

85 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวลภัสรดา ธน

กุลพิชชาภา

นางสาวลภัสรดา ธน

กุลพิชชาภา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

74/2566 31/10/2565

86 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุรินรัตน คงดํา นางสาวศุรินรัตน คงดํา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

75/2566 31/10/2565

87 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพัชรินทร 

โอชาวัฒน

นางสาวพัชรินทร 

โอชาวัฒน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

76/2566 31/10/2565

88 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวมณฑิรา ภิญโญ

คํา
นางสาวมณฑิรา ภิญโญคํา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

77/2566 31/10/2565

89 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิณ สไตรท นางยุพิณ สไตรท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

78/2566 31/10/2565

90 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฟามุย จันตามณี นางฟามุย จันตามณี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

79/2566 31/10/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่วิธีซื้อหรือจาง

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

91
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด เดือน 

พฤศจิกายน 2565
        26,620.90          26,620.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

21/2566 31/10/2565

  1,553,332.52     1,553,332.52

                 91

นักวิชาการัพสดุชํานาญการ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....................................................................

(นางสาวอัญชลี  เมืองแกว)

ผูอํานวยการกองคลัง

(นางปยาภรณ  สามนต)(นางสาวปวีณา  เงินถา)

รวมเปนจํานวนเงิน

รวมจํานวนโครงการ

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน        ลงชื่อ...................................................ผูตรวจสอบ
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