
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

1 ค่าโครงการติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร 58,500.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูลทรัพย์พาณิชย์ ร้านพูลทรัพย์พาณิย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

สัญญาณไฟกระพริก ภายใน 2 ปี งบประมาณ

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 850.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ้นเตอร์ จ ากดั หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,563.06                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

4 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 9,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเขมิการ   สุปิน นางสาเขมิการ    สุปิน ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

5 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 9,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางน้ าค้าง   สีสวัสด์ิ นางน้ าค้าง   สีสวัสด์ิ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

6 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 6,930.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกลุฉัตร   จนัทร์ค า นางสาวกลุฉัตร    จนัทร์ค า ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

7 ค่าจา้งเหมาท าอาหารว่าง 700.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชนันท์    ชมเชย นางสาวณิชนันท์    ชมเชย ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

8 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 9,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรสุดา  กาวิโล นางสาวอรสุดา     กาวิโล ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565
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9 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 8,419.30                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์    ฟองสมุทร นางสาววราภรณ์    ฟองสุมทร ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

10 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 9,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจติการ     สิมมาหลวง นายจติการ     สิมมาหลวง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

11 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 9,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายพิณ   หล้าจอมใจ นางสาวสายพิณ     หล้าจอมใจ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

12 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 6,930.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี    ยะล้ือ นางสาวภาวิณี     ยะล้ือ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

13 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 6,930.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวษรากร     ศรีสุทะ นางสาวษรากร     ศรีสุทะ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

14 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 13,200.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวแสงดาว    ศรีทา นางสาวแสงดาว    ศรีทา ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

15 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ จ ากดั หจก. เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

16 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 9,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจฑุามาศ  เทพเสาร์ นางสาวจฑุามาศ   เทพเสาร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565
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ภายใน 2 ปี งบประมาณ

17 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 8,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระวัฒน์    เขื่อนแกว้ นายธีระวัฒน์     เขื่อนแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

18 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 8,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ    ถาแกว้ นางวิไลวรรณ    ถาแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

19 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 10,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอ าภาพร    ดีแท้ นางสาวอ าภาพร    ดีแท้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

20 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 6,930.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน์     จนัโน นายพีรพัฒน์    จนัโน ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

21 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 5,365.16                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐธีร์     นาคหาญ นายรัฐธีร์    นาคหาญ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

22 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชพงษ์    หน่อแกว้ นายธวัชพงษ์    หน่อแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

23 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 6,967.74                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจตน์เพชร    ทาค าวัง นายเนตน์เพชร    ทาค าวัง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565
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24 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 9,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางไพรินทร์    สุปิน นางไพรินทร์    สุปิน ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

25 ค่าจา้งเหมารายเดือน (ส.ค. 65) 9,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร    ภู่กนั นางสาววนัชพร    พู่กนั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

26 ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซม 8,300.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

27 ค่าอาหารเสริมนม 3,684.80                 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

28 ค่าอาหารเสริมนม 7,369.60                 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

29 ค่าจดัซ้ือพันรถขุดตีน 3,878.75                 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทอตัิลไทยอตุสาหกรรม จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

30 ค่าวัสดุจราจร 62,750.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก าลัยทองพาณิชย์ ร้านก าลัยทองพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

31 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก าลัยทองพาณิชย์ ร้านก าลัยทองพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

เทศบาลต าบลเสริมงาม
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ภายใน 2 ปี งบประมาณ

32 ค่าจา้งเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชนันท์   ชมเชย นางสาวณิชนันท์    ชมเชย ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

33 ค่าจา้งเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 650.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชนันท์   ชมเชย นางสาวณิชนันท์    ชมเชย ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

34 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 22,016.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ากดั หจก.แอลพีไฮเทคเซ็เนตอร์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

35 ค่าวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ 32,900.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูลทรัพย์พาณิชย์ ร้านพูลทรัพย์พาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

36 ค่าจดัจา้งท าป้ายไวนิล 360.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีเอน็ ป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอน็ ป้ายสวยดีไซน์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

37 ค่าจดัจา้งท าป้ายไวนิล 361.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีเอน็ ป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอน็ ป้ายสวยดีไซน์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

38 ค่าจดัจา้งท าป้ายไวนิล 362.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีเอน็ ป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอน็ ป้ายสวยดีไซน์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

39 ค่าจดัจา้งท าป้ายไวนิล 363.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีเอน็ ป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอน็ ป้ายสวยดีไซน์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

40 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,043.05                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

41 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 31,266.40               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

42 ค่าจา้งเหมารถเทรลเลอร์ 8,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเซนเซอร์วิส หจก.ล าปางเซนเซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

43 ค่าจา้งท าอาหารว่าง 2,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางจติาภา     เรือนวงค์ นางจดิาภา     เรือนวงค์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

44 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,842.42                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

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

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

46 ค่าจา้งเหมาท าอาหาร 2,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางจดิาภา     เรือนวงค์ นางจดิาภา     เรือนวงค์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

47 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,559.06                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

48 ค่าจดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 500.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ้นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

49 ค่าอาหารเสริมนม 83,171.20                - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ
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50 ค่าน้ าด่ืม 1,050.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายพินท์ น้ าด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

51 ค่าจา้งเหมารถยนต์โดยสาร 3,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจริญ    ทิศโหล นายเจริญ    ทิศโหล ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

52 ค่าจา้งเหมารถยนต์โดยสาร 3,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี    ศิริวัล นายมนตรี   ศิริวัล ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

53 ค่าน้ าด่ืม 645.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายพินท์ น้ าด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

54 ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน 640.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

55 ค่าวัสดุส านักงาน 2,110.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

56 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 360.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีเอน็ป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอน็ป้ายสวยดีไซน์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

57 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน 3,677.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด
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ภายใน 2 ปี งบประมาณ

58 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน 11,064.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

59 ค่าจา้งเหมาท าอาหารเช้า 24,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชพงษ์    หน่อแกว้ นายธวัชพงษ์    หน่อแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

60 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวัน 4,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชพงษ์    หน่อแกว้ นายธวัชพงษ์    หน่อแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

61 ค่าจดัซ้ือยางรถยนต์ 30,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทพยางยนต์ ร้านเทพยางยนต์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

62 ค่าจดัจา้งท าป้ายไวนิล 1,320.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีเอน็ป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอน็ป้ายสวยไซน์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

63 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,475.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

64 ค่าโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 22,300.00               22,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายนิสันติ    สารอนิทร์ ร้านนานนิสันต์    สารอนิทร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด
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บ้านทุ่งาม  หมู ่1  ต าบลทุ่งงาม ภายใน 2 ปี งบประมาณ

65 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 31,100.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

66 ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน 1,080.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

67 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,200.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

68 ค่าป้ายไวนิล 417.30                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเคแอค็เวอร์ไทซ่ิง จ ากดั หจก.เอเคแอค็เวอร์ไทซ่ิง  จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

69 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,451.80                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

70 ค่าน้ าด่ืม 75.00                     - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายพินท์ น้ าด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

71 ค่าน้ าด่ืม 2,100.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายพินท์ น้ าด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ
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72 ค่าน้ ายาเคมีถังดับเพลิงและแกส๊ LPG 6,850.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหกูภั้ยภาคเหนือ ร้านสหกูภั้ยภาคเหนือ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

73 ค่าน้ ายาเคมีถังดับเพลิงและแกส๊ LPG 12,650.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหกูภั้ยภาคเหนือ ร้านสหกูภั้ยภาคเหนือ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

74 ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน 1,350.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีโฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

75 ค่าจา้งเหมาท าอาหารว่าง 750.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชนันท์    ชมเชย นางสาวณิชนันท์    ชมเชย ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

76 ค่าจดัจา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,620.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนาการช่าง ร้านธนาการช่าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

77 ค่าจดัจา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,890.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนาการช่าง ร้านธนาการช่าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

78 ค่าอาหารเสริมนม 114,360.40              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

79 ค่าอาหารเสริมนม 5,066.60                 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

80 ค่าอาหารเสริมนม 10,133.20                - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ
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ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

81 ค่าวัสดุส านักงาน 23,676.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีโฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

82 ค่าซ้ือต้นไม้และดินปลูก 10,460.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวนไม้ย้ิม ร้านสวนไม้ย้ิม ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

83 ค่าจดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 500.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

84 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,336.34                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

85 ค่าจา้งเหมายานอนเฝ้ารถแบคโฮ 3,750.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายแกว้     ยะเปียง นายแกว้     ยะเปียง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

86 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 4,383.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูลทรัพย์พาณิชย์ ร้านพูลทรัพย์พาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

87 ค่าวัสดุการเกษตร 2,790.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูลทรัพย์พาณิชย์ ร้านพูลทรัพย์พาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

88 ค่าจา้งท าป้ายไวนิลและป้ายพลาวูด 4,310.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เดอะซันเอม็ อาร์ เค หจก.เดอะซันเอม็ อาร์ เค ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

89 ค่าจา้งเหมาท าอาหารว่าง 750.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชนันท์     ชมเชย นางสาวณิชนันท์    ชมเชย ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

90 ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน 1,300.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด
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ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

91 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 93,900.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

92 ค่าถ่ายเอกสาร 915.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสริมอกัษร ร้านเสริมอกัษร ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

93 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,927.60                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

94 ค่าจดัซ้อวัสดุเคร้ืองเขียน 810.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

95 ค่าจา่งเหมาค่าส ารวจข้อมูลสุนัชและ 5,757.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางค าสุข   สุปิน นางค าสุข    สุปิน ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

แมว ภายใน 2 ปี งบประมาณ

96 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 51,270.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแสงฟ้าพาณิชย์ล าปาง จ ากดั บริษัทแสงไฟฟ้าพาณิชย์ ล าปาง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

จ ากดั ภายใน 2 ปี งบประมาณ

97 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 10,260.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนะโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ
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98 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 4,200.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนะโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

99 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 770.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรู๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

100 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 1,213.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

101 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,680.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

102 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 2,400.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มานพวัสดุกอ่สร้าง หจก.มานพวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

103 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 4,900.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอ.เอ หจก.โฟร์สตาร์ โอ.เอ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

104 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 1,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิวัติวัสดุกอ่สร้าง หจก.นิวัติวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

105 ค่าจา้งเหมารถเทรลเลอร์ 2,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเซนเซอร์วิส หจก.ล าปางเซนเซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด
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ภายใน 2 ปี งบประมาณ

106 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 834.60                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิงล าปาง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิงล าปาง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

107 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,684.80                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

108 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 417.30                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิงล าปาง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิงล าปาง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

109 ค่าวัสดุส านักงาน 19,399.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

110 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 35,650.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสริมงานไฟฟ้าแอร์ แอนด์ หจก.เสริมงามไฟฟ้าแอร์ แอนด์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

เซอร์วิส เซอร์วิส ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

111 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน่ 35,650.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสริมงามไฟฟ้าแอร์ แอนด์ หจก.เสริมงานไฟฟ้าแอร์ แอนด์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

เซอร์วิส เซอร์วิส ภายใน 2 ปี งบประมาณ

112 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,006.50                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ
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113 ค่าวัสดุกอ่สร้าง 3,745.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางเซนเซอร์วิส หจก.ล าปางเซนเซอร์วิส ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

114 ค่าวัสดุส านักงาน 17,906.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

115 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 9,000.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุทธิกานต์   เขื่อนแกว้ นางสุทธิกานต์    เขื่อนแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

116 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 452.08                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

117 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 834.60                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

118 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 417.30                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

119 ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 3,885.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรไซยศึกษาภัณฑ์ ร้านฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

120 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 417.30                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป
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121 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล 417.30                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง หจก.เอเคแอด็เวอร์ไทซ่ิง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

122 ค่ากอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน 3,764,035.48          380,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สัญชัยพาณิชย์ หจก.สัญชัยพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

123 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 19,106.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

124 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 17,756.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

125 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 18,564.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

126 ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 3,710.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกลัยาพาณิชย์ ร้านกลัยาพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

127 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 52,700.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

128 ค่าจา้งเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 7,250.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพงษ์เซอร์วิส จ ากดั บริษัทพงษ์เซอร์วิส  จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

129 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพงษ์เซอร์วิส จ ากดั บริษัทพงษ์เซอร์วิส  จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

130 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 18,564.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ
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ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

131 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวัน 2,240.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางแดง    ตัญญู นางแดง    ตัญญู ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

132 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวัน 1,400.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณิชนันท์   ชมแชย นางสาวณิชนันท์    ชมเชย ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

133 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 8,380.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

134 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 18,674.60                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

135 ค่าน้ าด่ืม 645.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายพินท์ น้ าด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

136 ค่าน้ าด่ืม 1,050.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายพินท์ น้ าด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

137 ค่าอาหารเสริมนม 21,081.20                - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

138 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,908.30                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

139 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,750.70                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ
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140 ค่าน้ าด่ืม 60.00                     - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายพินท์ น้ าด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

141 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2,413.73                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้เบสท์ ร้านกอ๊ปปี้เบสท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

142 ค่าของสมนาคุณ 3,900.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด    ไฝแกว้ นายสมคิด     ไฝแกว้ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

143 ค่าวัสดุส านักงาน 450.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

144 ค่าน้ าด่ืม 1,680.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายพินท์ น้ าด่ืมสายพินท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

145 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 7,238.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

146 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 3,871.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

147 ค่าจดัซ้ือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 18,405.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



ภายใน 2 ปี งบประมาณ

148 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,850.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

149 ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซม 9,420.31                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

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

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

151 ค่าอาหารเสริมนม 237,916.40              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

152 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,723.65                - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญยนตรการ จ ากดั บริษัทเจริญยนตรการ  จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

153 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,598.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

154 ค่าอาหารเสริมนม 10,540.60                - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ
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155 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,059.49                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

156 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,294.94                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

157 ค่าจา้งเหมารถทัวร์ 51,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิววิระยะยานยนต์ทัวร์ จก. บริษัทนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ จก. ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

158 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร 9,998.55                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้เบสท์ ร้านกอ๊ปปี้เบสท์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

159 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28,700.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

160 ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซม 4,198.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สราง หจก.พัฒนโลหะกจิวัสดุกอ่สร้าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้การคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป

161 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 34,350.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนาการช่าง ร้านธนาการช่าง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

162 ค่าวัสดุใช้สอย 3,710.00                 - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกลัยาพาณิชย์ ร้านกลัยาพาณิชย์ ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด
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ภายใน 2 ปี งบประมาณ

163 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,850.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

164 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8,020.07                 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

165 ค่าจา้งเหมาถมดิน 90,300.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจกัรพงศ์   สุปิน นายจกัรพงศ์    สุปิน ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

166 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 37,317.59                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุ๊ป หจก.บัวตากรุ๊ป ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

167 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิล 390.00                    - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เดอะซันเอม็อาร์ เค หจก.เดอะซันเอม็อาร์ เค ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

168  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

169  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ

170  - วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุด

ภายใน 2 ปี งบประมาณ



แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1606/65  ลว. 1  ก.ย.  65

1613/65  ลว.  1  ก.ย.  65

1634/65  ลว.  5  ก.ย.  65

1635/65  ลว.  5  ก.ย.  65

1636/65  ลว.  5  ก.ย.  65

1637/65  ลว.  5  ก.ย.  65

1638/65  ลว.  5  ก.ย.  65

1640/65  ลว.  5  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1641/65  ลว.  5  ก.ย.  65

1642/65  ลว.  5  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1653/65  ลว.  6  ก.ย.  65

1654/65  ลว.  6  ก.ย.  65

1655/65  ลว.  6  ก.ย.  65

1661/65  ลว.  6  ก.ย.  65

1667/65  ลว.  7  ก.ย.  65

1668/65  ลว.  7  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1669/65  ลว.  7  ก.ย.  65

1670/65  ลว.  7  ก.ย.  65

1671/65  ลว.  7  ก.ย.  65

1672/65  ลว.  7  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1673/65  ลว.  7  ก.ย.  65

1680/65  ลว.  7  ก.ย.  65

1681/65  ลว.  8  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1684/65  ลว.  8  ก.ย.  65

1685/65  ลว.  8  ก.ย.  65

1686/65  ลว.  8  ก.ย.  65

1693/65  ลว.  9  ก.ย.  65

1694/65  ลว.  9  ก.ย.  65

1695/65  ลว.  12  ก.ย.  65

1696/65  ลว.  12  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1697/65  ลว.  12  ก.ย.  65

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565



1698/65  ลว.  12  ก.ย.  65

1699/65  ลว.  12  ก.ย.  65

1705/65  ลว.  13  ก.ย.  65

1715/65  ลว.  13  ก.ย.  65

1717/65  ลว.  14  ก.ย.  65

1718/65  ลว.  14  ก.ย.  65

1719/65  ลว.  14  ก.ย.  65

1720/65  ลว.  14  ก.ย.  65

1722/65  ลว.  15  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1726/65  ลว.  15  ก.ย.  65

1729/65  ลว.  15  ก.ย.  65

1731/65  ลว.  15  ก.ย.  65

1732/65  ลว.  15  ก.ย.  65

1733/65  ลว.  15  ก.ย.  65

1735/65  ลว.  15  ก.ย.  65

1736/65  ลว.  15  ก.ย.  65

1737/65  ลว.  15  ก.ย.  65

1752/65  ลว.  16  ก.ย.  65

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1743/65  ลว.  16  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1744/65  ลว.  16  ก.ย.  65

1745/65  ลว.  16  ก.ย.  65

1746/65  ลว.  16  ก.ย.  65

1757/65  ลว.  19  ก.ย.  65

1758/65  ลว.  19  ก.ย.  65

1766/65  ลว.  19  ก.ย.  65

1768/65  ลว.  19  ก.ย.  65

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565



1769/65  ลว.  19  ก.ย.  65

1770/65  ลว.  20  ก.ย.  65

1771/65  ลว.  20  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1774/65  ลว.  21  ก.ย.  65

1776/65  ลว.  21  ก.ย.  65

1777/65  ลว.  21  ก.ย.  65

1782/65  ลว.  22  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1784/65  ลว.  22  ก.ย.  65

1785/65  ลว.  22  ก.ย.  65

1797/65  ลว.  23  ก.ย.  65

1798/65  ลว.  23  ก.ย.  65

1799/65  ลว.  23  ก.ย.  65

1801/65  ลว.  23  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1803/65  ลว.  23  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1807/65  ลว.  26  ก.ย.  65

1808/65  ลว.  26  ก.ย.  65

1809/65  ลว.  26  ก.ย.  65

1810/65  ลว.  26  ก.ย.  65

1812/65  ลว.  26  ก.ย.  65

1813/65  ลว.  26  ก.ย.  65

1816/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1817/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1818/65  ลว.  27  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1823/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1824/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1826/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1827/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1828/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1829/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1830/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1831/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1833/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1834/65  ลว.  27  ก.ย.  65

วันที่  5  ตุลาคม  2565



แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1835/65  ลว.  27  ก.ย.  65

1838/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1839/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1840/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1842/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1843/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1844/65  ลว.  28  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1845/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1846/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1847/65  ลว.  28  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1848/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1849/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1850/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1851/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1852/65  ลว.  28  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1855/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1856/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1857/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1858/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1859/65  ลว.  28  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1860/65  ลว.  28  ก.ย.  65

1861/65  ลว.  28  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1865/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1867/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1869/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1871/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1872/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1873/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1874/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1875/65  ลว.  29  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1878/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1880/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1881/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1882/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1886/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1887/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1888/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1889/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1890/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1892/65  ลว.  29  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565



เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1893/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1894/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1896/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1897/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1898/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1899/65  ลว.  29  ก.ย.  65

1901/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1902/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1903/65  ลว.  30  ก.ย.  65

วันที่  5  ตุลาคม  2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม



1904/65  ลว.  30  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1905/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1906/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1907/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1908/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1913/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1914/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1915/65  ลว.  30  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1916/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1919/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1921/65  ลว.  30  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1922/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1923/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1924/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1925/65  ลว.  30  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1926/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1928/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1930/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1931/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1932/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1934/65  ลว.  30  ก.ย.  65

แบบ สชร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1935/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1937/65  ลว.  30  ก.ย.  65

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลเสริมงาม

วันที่  5  ตุลาคม  2565



1938/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1939/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1940/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1941/65  ลว.  30  ก.ย.  65

1942/65  ลว.  30  ก.ย.  65


