
แบบ สชร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาวัสดงุานบานงานครัว 9,990.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสหกรณลําปาง จํากัด รานสหกรณลําปาง จํากัด ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1081/65  ลว.  1  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

2 คาวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,200.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเสริมงาม จํากัด สหกรณการเกษตรเสริมงาม จํากัด ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1083/65  ลว.  1  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

3 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเขมิกา   สุปน นางสาวเขมิกา    สปุน ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1084/65  ลว.  1  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

4 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางน้ําคาง   สีสวัสดิ์ นางน้ําคาง   สีสวัสดิ์ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1085/65  ลว.  1  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

5 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 8,419.35                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายพิณ    หลาจอมใจ นางสาวสายพิณ   หลาจอมใจ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1086/65  ลว.  1  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

6 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิพงษ    ยะเปยง นายอธิพงษ     ยะเปยง ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1087/65  ลว.  1  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

7 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรสุดา    กาวิโล นางสาวอะสุดา    กาวิโล ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1088/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

8 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิตการ    สิมมาหลวง นายจิตการ    สิมมาหลวง ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1089/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

9 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ    ฟองสมุทร นางสาววราภรณ    ฟองสมุทร ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1090/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

10 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 6,930.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาํรอง    วงสุทธา นายสํารอง    วงสุทธา ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1091/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

เทศบาลตําบลเสริมงาม

วันที่  4  กรกฏาคม  2565



แบบ สชร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 8,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสญัญา    บุญโพธิ์ นายสัญญา     บุญโพธิ์ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1092/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

12 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจันทรคาํ    ยะอินทร นายจันทรคาํ    ยะอินทร ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1093/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

13 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวสันต     รื่นรมย นายวสันต     รื่นรมย ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1094/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

14 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 8,419.35                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูติณัฎฐ    สุปน นายภูติณัฎฐ    สุปน ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1095/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

15 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญสุดา     เทพปน นางสาวขวัญสุดา    เทพปน ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1096/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

16 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรพิน     ปญญา นางสาวอรพิน    ปญญา ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1097/65  ลว.  2  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

17 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 8,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ     ถาแกว นางวิไลวรรณ     ถาแกว ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1101/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

18 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 8,419.35                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัจรวิชญ    บุญสูง นายอัจรวิชญ    บุญสูง ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1102/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

19 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 10,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอําภาพร    ดีแท นางสาวอําภาพร     ดีแท ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1103/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

20 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางไพรินทร    สุปน นางไพรินทร    สุปน ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1104/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

เทศบาลตําบลเสริมงาม

วันที่  4  กรกฏาคม  2565



แบบ สชร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

21 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ    เทพเสาร นางสาวจุฑามาศ    เทพเสาร ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1105/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

22 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 6,930.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระวัฒน   เขื่อนแกว นายธีระวัฒน    เขื่อนแกว ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1106/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

23 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรวัฒน    เขื่อนแกว นายวีรวัฒน    เขื่อนแกว ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1107/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

24 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 6,930.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชร   เขียวติ๊บ นายพชร    เขียวติ๊บ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1108/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

25 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 6,706.45                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี    ยะลื้อ นางสาวภาวิณี    ยะลื้อ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1109/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

26 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 5,225.80                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอํานาจ    ทิพรักษ นายอํานาจ    ทิพรักษ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1110/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

27 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 6,709.67                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจตนเพชร    ทาคําวัง นายเจตนเพชร   ทาคําวัง ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1116/65  ลว.  6  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

28 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 949.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช เภสัช   จํากัด บริษัท ช เภสัช  จํากัด ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1123/65  ลว.  7  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

29 คาจัดซื้อวัสดุสาํนักงาน 4,943.50                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แอลพีไฮเทคเซน็เตอร หจก.แอลพีไฮเทคเซน็เตอร ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1124/65  ลว.  7  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

30 คาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 4,100.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเทพยางยนต รานเทพยางยนต ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1130/65  ลว.  8  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

แบบ สชร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

เทศบาลตําบลเสริมงาม

วันที่  4  กรกฏาคม  2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

31 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนงค    ปนตาแกว นายอนงค    ปนตาแกว ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1131/65  ลว.  8  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

32 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกตร    ลาดปาละ นายเกตร     ลาดปาละ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1132/65  ลว.  8  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

33 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายนครชัย    หลายอด นายนครชัย    หลายอด ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1133/65  ลว.  8  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

34 คาจัดจางทําปายไวนิล 360.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง รานพีเอ็นปายสวยดีไซน รานพีเอ็นปายสวยดีไซน ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1145/65  ลว.  8  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

35 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 949.00                  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช เภสัช จํากัด บริษัท ช เภสัช จํากัด ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1147/65  ลว.  8  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

36 คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสนุขบา 37,500.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช เภสัช จํากัด บริษัท ช เภสัช จํากัด ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1153/65  ลว.  9  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

37 คาวัสดสํุานักงาน 17,049.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซน็เตอร หจก.แอลพีไฮเทคเซน็เตอร ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1154/65  ลว.  9  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

38 คาวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,987.45              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุป หจก.บัวตากรุป ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1155/65  ลว.  9  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

39 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 1,451.61                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย   แกวประเสริฐ นายกิตติชัย    แกวประเสริฐ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1160/65  ลว.  10  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

40 คาวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น 25,492.55              - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุป หจก.บัวตากรุป ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1169/65  ลว.  15  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

แบบ สชร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

เทศบาลตําบลเสริมงาม

วันที่  4  กรกฏาคม  2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

41 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 9,000.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนัชพร    ภูกัน นางสาววนัชพร    ภูกัน ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1174/65  ลว.  16  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

42 คาน้ําดื่ม 2,175.00               วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มสายพินท น้ําดื่มสายพินท ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1182/65  ลว.  17  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

43 คาน้ําดื่ม 75.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มสายพินท น้ําดื่มสายพินท ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1183/65  ลว.  17  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

44 คาน้ําดื่ม 645.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มสายพินท น้ําดื่มสายพินท ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1190/65  ลว.  20  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

45 คาน้ําดื่ม 1,050.00               วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มสายพินท น้ําดื่มสายพินท ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1191/65  ลว.  20  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

46 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 30,090.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แอลพีไฮเทคเซน็เตอร หจก.แอพพีไฮเทคเซน็เตอร ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1196/65  ลว.  20  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

47 คาจางเหมารายเดือน (พ.ค. 65) 870.96                 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัญญา     ดวงฟู นายสัญญา     ดวงฟู ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1197/65  ลว.  20  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

48 คาวัสดจุัดกิจกรรมโครงการ Open 3,405.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. แอลพีไฮเทคเซน็เตอร หจก.แอพพีไฮเทคเซน็เตอร ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1201/65  ลว.  21  มิ.ย.  65

house ภายใน 2 ป งบประมาณ

49 คาเชาเครื่องเสียง 1,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นายจรวด     เขื่อนแกว นายจรวด     เขื่อนแกว ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1202/65  ลว.  21  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

50 คาจางทําปายไวนิล 1,536.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เดอะซํน เอ็ม อาร เค หจก. เดอะซัน เอ็ม อาร เค ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1203/65  ลว.  21  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

แบบ สชร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

เทศบาลตําบลเสริมงาม

วันที่  4  กรกฏาคม  2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงนิที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

51 คาโครกงารกอสรางถนนคสล. 177,000.00            177,100.00   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พรอุดมกอสราง หจก.พรอุดมกอสราง ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1212/65  ลว.  22  มิ.ย.  65

บานนาบอน  หมู 2 ต.ทุงงาม ภายใน 2 ป งบประมาณ

52 คาวัสดสํุานักงาน 26,168.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัตนาพันธ รานรัตนพันธ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1230/65  ลว.  27  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

53 คาโครงการกอสรางถนน  คสล 93,000.00             93300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พรอุดมกอสราง หจก.พรอุดมกอสราง ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1246/65  ลว.  28  มิ.ย.  65

บานนาบอน   หมูที่ 2  ต.ทุงงาม ภายใน 2 ป งบประมาณ

54 คาวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,903.60                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุป หจก.บัวตากรุป ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1248/65  ลว.  29  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

55 คาวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,088.36                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุป หจก.บัวตากรุป ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1251/65  ลว.  29  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

56 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 3,441.60                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1256/65  ลว.  29  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

57 คาวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,620.45                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุป หจก.บัวตากรุป ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1258/65  ลว.  29  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

58 คาวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,626.50                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บัวตากรุป หจก.บัวตากรุป ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1260/65  ลว.  29  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

59 คาวัสดคุอมพิวเตอร 3,250.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซน็เตอร หจก.แอลพีไฮเทคเซน็เตอร ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1262/65  ลว.  29  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

60 คาจางทําปายไวนิล 1912.09  - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอเคแอ็คเวอรไทซิ่งลาํปาง หจก.เอเคแอ็คเวอรไทซิ่งลาํปาง ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด 1263/65  ลว.  29  มิ.ย.  65

ภายใน 2 ป งบประมาณ

แบบ สชร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

เทศบาลตําบลเสริมงาม

วันที่  4  กรกฏาคม  2565


