
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี
หรือจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา คัดเลือก ของสัญญาหรือ
(บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 700.00 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมืองเทิงการเกษตร 700.00 ราคาต ่าสุด 153/2565 
2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 300.00          300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณเกษตรภัณฑ์ 300.00            ราคาต ่าสุด 167/2565 

3 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 7,875.00       7,875.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 7,875.00         ราคาต ่าสุด 168/2565 

4 จัดซ้ือวัสดุจราจร 3,000.00       3,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดเชียงรายการดับเพลิง 3,000.00         ราคาต ่าสุด 169/2565 

5 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 700.00 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมืองเทิงการเกษตร 700.00 ราคาต ่าสุด 170/2564 
6 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน ผก 1212 4,630.00 4,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 4,630.00 ราคาต ่าสุด   215/2565   
7 จ้างท่าป้ายไวนิลห้ามเผ่า 1,500.00       1,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 1,500.00         ราคาต ่าสุด 225/2565

8 จ้างท่าป้ายไวนิลผักสวนตรัว 160.00          160.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร์  อุทธิยา 160.00            ราคาต ่าสุด 226/2565

9 ซ่อมเครื องปร้ินเตอร์และคอมพิวเตอร์ 950.00          950.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์  950.00            ราคาต ่าสุด 227/2565

10 จ้างเข้าเล่มเอกสาร 2,695.00       2,695.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงเพลท แอนด์ ดีไซน์ 2,695.00         ราคาต ่าสุด 229/2565

11 จ้างเหมาท่าความสะอาดอาคารส่านักงานเทศบาลต่าบลเวียงเทิง3,500.00       3,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีทอน  ไชยมงคล 3,500.00         ราคาต ่าสุด 232/2565

12 จ้างท่าป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 450.00          450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 450.00            ราคาต ่าสุด 237/2565

13 จ้างท่าอาหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 6,300.00       6,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  บุญแสนไชย  6,300.00         ราคาต ่าสุด 239/2565

14 จ้างท่าป้ายไวนิล 1,800.00       1,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 1,800.00         ราคาต ่าสุด 240/2565

15 จ้างเหมาบริการงานธุรการส่านักปลัดเทศบาล 9,500.00       9,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิชา  วงษ์ภักด์ิ 9,500.00         ราคาต ่าสุด 245/2565

16 จ้างเหมาท่าความสะอาดอาคารส่านักงานเทศบาลต่าบลเวียงเทิง7,000.00       7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีทอน  ไชยมงคล 7,000.00         ราคาต ่าสุด 246/๒๕๖5
17 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต่าบลเวียงเทิง15,000.00     15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนัฐศิญา  ภู่ทอง 15,000.00       ราคาต ่าสุด 247/2565  

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



18 จ้างเหมาท่าความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7,000.00       7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงคราญ  รักไทย 7,000.00         ราคาต ่าสุด 248/2565  

19

จ้างเหมาบริการรถรับกลุ่มเสี ยงโควิดกเข้ารับการ
ตรวจหาเช้ือ

500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

20 จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ 500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

21 จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ 500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

22 จ้างซ่อมโน๊ตบุค (LENOVO) 2,640.00       2,640.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจ พี คอมพิเตอร์ 2,640.00         ราคาต ่าสุด

23

จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ
 วันที  9 ก.พ.65

500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

24

จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ
 วันที  10 ก.พ.65

500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

25

จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ
 วันที  11 ก.พ.65

500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

26 จ้างเหมาบริการท่าตะแกรงเตาเผาขยะ 30,800.00     30,800.00      เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร์  หมอกเหมย 30,800.00       ราคาต ่าสุด

27 จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ 4,500.00       4,500.00        เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ชุ่มเย็น 4,500.00         ราคาต ่าสุด

28 จ้างซ่อมรถขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 812035 ชร 3,520.00       3,520.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 3,520.00         ราคาต ่าสุด

29

จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ
 วันที  22 ก.พ.65

500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

30

จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ
 วันที  23 ก.พ.65

500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

31

จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ
 วันที  25 ก.พ.65

500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

32

จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ
 วันที  26 ก.พ.65

500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด

33

จ้างรถรับผุ้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษา ที  รพ. 1 รอบ
 วันที  27 ก.พ.65

500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แก้วหน่อ 500.00            ราคาต ่าสุด



34 จ้างเหมาดูแลท่าความสะอาดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 3,000.00       3,000.00        เฉพาะเจาะจง ภัคมล 3,000.00         ราคาต ่าสุด

35 จ้างเหมาบันทึกข้อมูลกองสาธารณสุข 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นนทนันท์  แก้วนิล 9,000.00         ราคาต ่าสุด

36

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

8,000.00       8,000.00        เฉพาะเจาะจง แก้ว  วงศ์ใหญ่ 8,000.00         ราคาต ่าสุด

37

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

8,000.00       8,000.00        เฉพาะเจาะจง พร ใจแก้ว 8,000.00         ราคาต ่าสุด

38

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

8,000.00       8,000.00        เฉพาะเจาะจง นิตยา  ดีหล่อง 8,000.00         ราคาต ่าสุด

39

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

8,000.00       8,000.00        เฉพาะเจาะจง บุญธรรม  คนยืน 8,000.00         ราคาต ่าสุด

40

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

8,000.00       8,000.00        เฉพาะเจาะจง มะลิวัลย์ ปักกุนนันท์ 8,000.00         ราคาต ่าสุด

41

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดในที  หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง

8,000.00       8,000.00        เฉพาะเจาะจง กรวิการ์  มนาคม 8,000.00         ราคาต ่าสุด

42

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00       9,500.00        เฉพาะเจาะจง ชัยวัฒน์  กองสี 9,500.00         ราคาต ่าสุด

43

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00       9,500.00        เฉพาะเจาะจง ทนงศักด์ิ 9,500.00         ราคาต ่าสุด

44

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00       9,500.00        เฉพาะเจาะจง แสง บุตรพรม 9,500.00         ราคาต ่าสุด

45

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00       9,500.00        เฉพาะเจาะจง ไพวรรณ์  อยู่ทน 9,500.00         ราคาต ่าสุด

46

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะ ในเขต
เทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00       9,500.00        เฉพาะเจาะจง ศักดิ  ใจยา 9,500.00         ราคาต ่าสุด



47

จ้างเหมาบริการเก็บขน และก่าจัดขยะในเขต
เทศบาลต่าบลเวียงเทิง

9,500.00       9,500.00        เฉพาะเจาะจง บุญเลิศ  สัตนาโค 9,500.00         ราคาต ่าสุด

48 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ปล๊ักไฟ) 1,974.00       1,974.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มเสริมสุข 1,974.00         ราคาต ่าสุด

49 จัดซ้ือวัสดุซ่อมเครื องอกก่าลังกาย 578.00          578.00           เฉพาะเจาะจง บจ.รุ่งโรจน์ 578.00            ราคาต ่าสุด

50 จัดซ้ือคอนกรีตทนไฟ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง เอ็น บี คอนสตัคชั น 9,000 ราคาต ่าสุด

51 จัดซ้ือถังขยะใส(IGES) 25,200 25,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อน 25,200 ราคาต ่าสุด

52 จัดซ้ือมูลวัว 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง กนกพร 4,500 ราคาต ่าสุด

53 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 31,310 31,310 เฉพาะเจาะจง ร้านนครเทิงเภสัช 31,310 ราคาต ่าสุด

54 จัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด โครงการเทศบาลสีขาว 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อน 3,000 ราคาต ่าสุด

55 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,360 9,360 เฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 9,360 ราคาต ่าสุด

56 จัดซ้ือแบตเตอรี แห้ง รถขยะเหลือง 80-9224 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 7,000 ราคาต ่าสุด

57 จัดซ้ือชุดตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร 31,820 31,820 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อน 31,820 ราคาต ่าสุด

58 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง จิราภรณ์พาณิชย์  12,000.00 ราคาต ่าสุด 149/2565 
59 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,284.00       4,284.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  4,284.00         ราคาต ่าสุด 150/2565 

60 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 740.00          740.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  740.00            ราคาต ่าสุด 152/2565 

61 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,730.00       1,730.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 จ่ากัด  1,730.00         ราคาต ่าสุด 159/2565 

62 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,700.00 2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์วัฒนา 2018 2,700.00 ราคาต ่าสุด 160/2564 
63 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจุ้ย ไม้ดอกไม้ประดับ 3,800.00 ราคาต ่าสุด 161/2565   
64 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กค 7901 ชร 2,290.00       2,290.00        วิธีเฉพาะเจาะจง อู่เพียร ใจวงศ์ 2,290.00         ราคาต ่าสุด 213/๒๕๖
65 จ้างซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ 990.00          990.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์  990.00            ราคาต ่าสุด 268/2565  

66 จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ 1,290.00       1,290.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์  1,290.00         ราคาต ่าสุด 269/2565  
67 จ้างเหมาบริการบุคคลากรปฏิบัติงานช่างโยธา  9,000.00       9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัครพนธ์ ไชยยิถะ 9,000.00         ราคาต ่าสุด 270/2565

68 จ้างเหมาบริการบุคคลากรปฏิบัติงานส่ารวจออกแบบงานก่อสร้าง9,000.00       9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายพันธกาน  บุญชื น 9,000.00         ราคาต ่าสุด 271/2565

69 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดห้องน่้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และห้องน่้าข่วงเวียงเทิง เทศบาลต่าบลเวียงเทิง2,500.00       5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาวีร์  ปันจันทร์ 2,500.00         ราคาต ่าสุด 272/2565

70 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง 9,500.00       9,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพร อุดสา 9,500.00         ราคาต ่าสุด 273/2565



71 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง 9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  ไคร่นุ่นสิงห์ 9,500.00 ราคาต ่าสุด 274/2565
72 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาลต่าบลเวียงเทิง 8,500.00       8,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทวฤทธ์ิ  ไคร่นุ่นสิงห์ 8,500.00         ราคาต ่าสุด 275/2565

73 จ้างเหมาดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณข่วงเวียงเทิง 6,000.00       6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญจันทร์  อุทธิยา 6,000.00         ราคาต ่าสุด 276/2565

74 จ้างเหมาดูแลสถานีสูบน่้า 5,000.00       5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุดมสิทธ์ิ  จันทาพูน 5,000.00         ราคาต ่าสุด 277/2565

75 จ้างเหมาบริการคนงานประจ่าสวน (ข่วงเวียงเทิง) เทศบาลต่าบลเวียงเทิง8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ  กองแก้ว 8,500.00 ราคาต ่าสุด 278/2565
76 จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา 10,000.00     10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  รัตนะ 10,000.00       ราคาต ่าสุด 205/2565 , 31/01/2565

77 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00       9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐจิตรา  เรือนเงิน 9,000.00         ราคาต ่าสุด 206/2565 , 31/01/2565

78 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดศพด. 8,000.00       8,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีออน  ฟ้องพาน 8,000.00         ราคาต ่าสุด 207/2565 , 31/01/2565

79 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัย ศพด. 9,000.00       9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา  ม่วงแก่น 9,000.00         ราคาต ่าสุด 208/2565 , 31/01/2565

80 จ้างเหมาครูพี เล้ียงปฐมวัยโรงเรียน 9,000.00       9,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรรัมภา  มาไกล 9,000.00         ราคาต ่าสุด 209/2565 , 31/01/2565

81 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิลโครงการปฏิบัติธรรม 450.00          450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 450.00            ราคาต ่าสุด 230/2564,15/02/2565

82 จ้างเหมาประกอบพิธีทางศาสนาโครงการปฏิบัติธรรม 9,550.00       9,550.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายทิน  มหาวงศ์สนันท์ 9,550.00         ราคาต ่าสุด 231/2564,15/02/2565

83 จ้างเหมาบ่ารุงและรักษาเครื องปร๊ินเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1,990.00       1,990.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจพีเบิกบาน 1,990.00         ราคาต ่าสุด 238/2564,24/02/2565

84 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิลบอกทางโรงเรียนเทศบาลต่าบลเวียงเทิง1,840.00       1,840.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทิงน่้าใส 1,840.00         ราคาต ่าสุด 219/2565,09/02/2565

85 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิลรับสมครรักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,080.00       1,080.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินด้ี 1,080.00         ราคาต ่าสุด 224/2565,14/02/2565

86 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาเทศบาลต่าบลเวียงเทิง 4,791.00       4,791.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจพีเบิกบาน 4,791.00         ราคาต ่าสุด 165/2565,22/02/2565

87 จัดซ้ือวัสดุส่านักงานกองการศึกษาเทศบาลต่าบลเวียงเทิง 9,980.00       9,980.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 9,980.00         ราคาต ่าสุด 164/2565,21/02/2565

88 รายงานซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 25,884.01     25,884.01      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง 25,884.01       ราคาต ่าสุด 31/1/2565
89 รายงานซ้ือวัสดุส่านักงาน(น่้าดื ม) 1,480.00       1,480.00        เฉพาะเจาะจง กองทุนหมู่บ้านจอมจ้อ 1,480.00         ราคาต ่าสุด 31/1/2565
90 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(คลัง) 2,000.00       2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,000.00         ราคาต ่าสุด 001/2565
91 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สป) 2,000.00       2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,000.00         ราคาต ่าสุด 003/2565
92 รายงานเช่าเครื องถ่ายเอกสาร(สธ) 2,000.00       2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,000.00         ราคาต ่าสุด 002/2565
93 รายงานอาหารเสริม(นม) 222,127.10  222,127.10    เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ่ากัด 222,127.10     ราคาต ่าสุด 003/2565
94 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,450.00       4,450.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 4,450.00         ราคาต ่าสุด 146/2565
95 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,347.00     10,347.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเมษาพาณิชย์ 10,347.00       ราคาต ่าสุด 147/2565
96 จ้างเหมาบริการท่าป้ายประชาสัมพันธ์การช่าระภาษีประจ่าปี 25654,800.00       4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเทิงน่้าใสโฆษณา 4,800.00         ราคาต ่าสุด 211/2565



97 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ่ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 300.00          300.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ พี คอมพิวเตอร์ 300.00            ราคาต ่าสุด 212/2565

98 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 18,500.00     18,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สามกิจแมชชีนทูลส์ 18,500.00       ราคาต ่าสุด 7/2/2565

99 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 150,300.00  150,300.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีอีซี โซลูชั น 150,300.00     ราคาต ่าสุด 10/2/2565

100 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่บ้าน หมู่ที  14 397,500.00  397,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสวา เซอร์วิส 397,500.00     ราคาต ่าสุด 17/2/2565


