


เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

1 3570501038264 ร๎านนพรินทร์ กราฟฟิค - ตรายาง สิบต ารวจโท จกัรพันธ ์ ศักด์ิสิทธานุภาพ จ านวน                400.00 6/1/2565 65-45-00111-5330100-00007 ว.322
2 อนัๆ ละ 200 บาท

2 0575560004184 บริษัท ทีว ีอลูเมท จ ากดั - กญุแจล็อค XTRA จ านวน 1 ชดุๆ ละ 350 บาท                500.00 6/1/25565 65-45-00311-5330100-00001 ว.322
- เทปกาวหนังไก ํจ านวน 3 มว๎นๆ ละ 50 บาท

3 0575560004184 บริษัท ทีว ีอลูเมท จ ากดั - จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ส าหรับจดัท าโครงการเหล็กแป้นบาสเกต็บอล             3,757.00 6/1/2565 65-45-00311-5330600-00005
บริเวณลานกฬีาเทศบาลต าบลเมอืงพาน จ านวน 14 รายการ

4 0575560004184 บริษัท ทีว ีอลูเมท จ ากดั - ก๏อกน้ าอาํงล๎างมอื X'Traseal จ านวน 2 ชดุ             2,221.00 6/1/2565 65-45-00311-5330600-00006 ว.322

- โซํเหล็ก จ านวน 5.7 กโิลกรัมๆ ละ 130 บาท

- สีสเปรย ์RED FOX สีขาว

- สีสเปรย ์RED FOX สีแดง

- สีสเปรย ์RED FOX สีฟ้า

5 3570501211926 ร๎านกติติชยัพานิช - สีรองพื้นกนัสนิม+น้ ายาตรา Three Arrows จ านวน 3 ชดุ             1,020.00 10/1/2565 65-45-00311-5330600-00007 ว.322

ชดุละ 340 บาท

6 3570501066781 นายอาทร  อิ่นแกว๎ - คําจา๎งเหมาท าอาหารให๎ผ๎ูกกัตัว จ านวน 1 ราย                500.00 10/1/2565 63/449 ว.322

7 3570500064211 นางสมพิศ วงค์ค า - คําจา๎งท าพิธฌีาปนกจิ จ านวน 3 รายการ             1,500.00 10/1/2565 78/450 ว.322

8 นางสาวพวงแกว๎ ศรียทุธ - คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม                800.00 11/1/2565 87/465 ว.322

9 3570501167188 คลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ - คําเปล่ียนชดุตลับหมกึโทนเนอร์ ยี่ห๎อ Samsung             2,500.00 14/1/2565 65-45-00211-5320400-00002 ว.322

MLT-R116 ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์
416-60-0255 จ านวน 1 ชดุ

10 3570500372888 ร๎านประดิษฐ์การพิมพ์ - จา๎งเหมาท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ ์การรับช าระภาษี             3,000.00 17/1/2565 65-45-00113-5331100-00001 ว.322

ประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 2 รายการ

11 3570501038264 ร๎านนพรินทร์ กราฟฟิค - จา๎งท าตรายาง (วสัดุส านักงาน) จ านวน 4 รายการ 800.00               18/1/2565 65-45-00113-5330100-00002 ว.322

12 3570501066781 นายอาทร  อิ่นแกว๎ - คําจา๎งเหมาท าอาหารให๎ผ๎ูกกัตัว จ านวน 3 ราย 3,300.00            19/1/2565 83/474 ว.322

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน

วันที่ เลขที่



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

13 3570501167188 คลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ - ลงโปรแกรม windows+office+software คอมพิวเตอร์ 350.00               19/1/2565 65-45-00111-5320400-00006 ว.322

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0074 จ านวน 1 เคร่ือง

(ส านักปลัดเทศบาล)

14 3570501167188 คลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ - จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 4,890.00            19/1/2565 65-45-00111-5330100-00008 ว.322

15 3570501167188 คลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ - ลงโปรแกรม windows+office+software คอมพิวเตอร์ 350.00               21/1/2565 65-45-00221-5320400-00001 ว.322

จ านวน 1 เคร่ือง (กองสาธารณสุข)

16 0573537000133 หจก.พานวนชยั - น้ าด่ืม 10 ลิตร จ านวน 59 ถงัๆ ละ 13 บาท 1,692.00            21/1/2565 65-45-00111-5330100-00009 ว.119

- น้ าด่ืม 20 ลิตร จ านวน 33 ถงัๆ ละ 15 บาท

- น้ าด่ืมขวดเพชร ขนาด 350 ซีซี จ านวน 5 โหลๆ ละ 38.-

- น้ าด่ืมขวดเพชร ขนาด 600 ซีซี จ านวน 6 โหลๆ ละ 40.-

17 3501700242091 เค แอนด์ เค อเิล็กทรอนิกส์ - แล็ก 2 ชอํง พร๎อมลูกแล็ก 2 ตัว จ านวน 12 ชดุ 4,424.00            24/1/2565 65-45-00311-5330200-00003 ว.322

- ฟุ๊กทองเหลือง 3 หุน จ านวน 20 ตัวๆ ละ 6 บาท

- ลวดกลม จ านวน 20 เมตรๆ ละ 5 บาท

- ประกบัยกึขาโคมไฟพร๎อมน๏อต จ านวน 10 ชดุ

- หลอดไฟ LED กลม 7 วตัต์ จ านวน 20 หลอด

- ลวดแบน จ านวน 10 เมตรๆ ละ 6 บาท

- ฟรีฟอร์ม เบอร์ 25 จ านวน 1 อนั

- ฟิวส์กา๎มปู 60 แอมป์ จ านวน 10 ตัว

18 3570500064211 นางสมพิศ วงค์ค า - คําจา๎งท าพิธฌีาปนกจิ จ านวน 1 รายการ                500.00 28/1/2565 92/557 ว.322

19 3570501066781 นายอาทร  อิ่นแกว๎ - คําจา๎งเหมาท าอาหารให๎ผ๎ูกกัตัว             9,150.00 31/1/2565 90/560 ว.322

20 3570501167188 คลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ -คําจา๎งท าความสะอาดชดุดูดกระดาษ เคร่ืองปร้ิน หมายเลข 300.00               2/2/1965 65-45-00211-5320400-00003 ว.322

ครุภัณฑ์ 416-62-0270 (กองการศึกษา)

21 0575533000432 บริษัท อฐิเอกภัณฑ์ค๎าวสัดุ จ ากดั - กาวซีเมนต์ตราจระเขแ๎ดง ขนาด 20 กก. จ านวน 4 ถงุ 1,180.00            7/2/2565 65-45-00311-5330600-00008 ว.322

- กาวซีเมนต์เวเบอร์คัลเลอร์ 1 กก. จ านวน 2 ถงุ

- ตลับเมตร 5 ม. X 19 ม. จ านวน 2 อนั



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

22 3570501066781 นายอาทร  อิ่นแกว๎ - คําจา๎งเหมาท าอาหารให๎ผ๎ูกกัตัว           31,800.00 9/2/2565 120/659 ว.322

23 3570500372888 ร๎านประดิษฐ์การพิมพ์ 3,600.00            10/2/2565 65-45-00111-5331100-00001 ว.322

'- ป้ายประชาสัมพันธเ์กี่ยวกบัการห๎ามเผาทุกชนิด ในเขตพื้นที่

ขนาด 3x4 เมตร จ านวน 1 ป้าย

24 3570500064211 นางสมพิศ วงค์ค า - คําจา๎งเหมาท าพิธฌีาปนกจิศพ จ านวน 2 ราย             1,000.00 17/2/2565 131/693 ว.322

25 3570501066781 นายอาทร  อิ่นแกว๎ - คําจา๎งเหมาท าอาหารให๎ผ๎ูกกัตัว           10,650.00 18/2/2565 132/698 ว.322

26 0575560004184 บริษัท ทีว ีอลูเมท จ ากดั 1. ไขควงวดัไฟอยาํงดี จ านวน 3 อนั ๆ ละ 120 บาท 1,080.00            21/2/2565 65-45-00311-5330200-00004 ว.322

2. คืมตัดสายไฟ จ านวน 3 อนั ๆ ละ 120 บาท

3. ไขควงแฉก จ านวน 3 อนั ๆ ละ 60 บาท

4. ไขควงแบน จ านวน 3 อนั ๆ ละ 60 บาท

27 0575560004184 บริษัท ทีว ีอลูเมท จ ากดั 1. ยางมะตอย จ านวน 30 ถงุ ๆ ละ 110 บาท 3,300.00            21/2/2565 65-45-00311-5330600-00009 ว.322

28 0575560004184 บริษัท ทีว ีอลูเมท จ ากดั 1. ทินเนอร์ จ านวน 2 แกลลอน ๆ ละ 150 บาท 3,290.00            21/2/2565 65-45-00311-5330600-00010 ว.322

2. สีน้ ามนั สีชมพู จ านวน 1 แกลลอน ๆ ละ 400 บาท

3. สีน้ ามนั สีเขยีวออํน จ านวน 1 แกลลอน ๆ ละ 400 บาท

4. สีน้ ามนั สีส๎ม จ านวน 1 แกลลอน ๆ ละ 400 บาท

5. แปรงทาสี จ านวน 6 อนั ๆ ละ 65 บาท

6. สายช าระอยาํงดี จ านวน 5 อนั ๆ ละ 280 บาท

29 0573537000133 หจก.พานวนชยั 1. น้ าด่ืม 10 ลิตร จ านวน 55 ถงั ๆ ละ 13 บาท 1,465.00            22/2/2565 65-45-00111-5330100-00010 ว.322

2. น้ าด่ืม 20 ลิตร จ านวน 34 ถงั ๆ ละ 15 บาท

3. น้ าด่ืมขวดเพชร 600 ซีซี จ านวน 6 โหล ๆ ละ 40 บาท

30 3570501167188 1. เปล่ียน Power supply (sata) SDTECH 450W 1,000.00            22/2/2565 65-45-00221-5320400-00002 ว.322

2. ลงโปรแกรม windows+office+software จ านวน 1

เคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 416-51-0043

- ป้ายประชาสัมพันธเ์กี่ยวกบัการห๎ามเผาทุกชนิด ในเขตพื้นที่ 

ขนาด 2x1 เมตร จ านวน 12 ป้าย

ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

31 3570500980187 นายนรินทร์ อปุมาณ 1. เปล่ียนแป๊บพวงมาลัย จ านวน 1 เส๎น ๆ ละ 950 บาท 1,850.00            22/2/2565 65-45-00244-5320400-00003 ว.322

32 2. น้ ามนัหลํอล่ืน จ านวน 2 กระป๋อง ๆ ละ 200 บาท

3. คําแรง จ านวน 1 แรง ๆ ละ 500 บาท

33 3570501167188 ร๎านคลังออฟฟศิ แอนด์ คลังคอมพวิเตอร์ 1. ถงัขยะ ขนาด 30 ลิตร จ านวน 12 ใบ ๆ ละ 120 บาท 1,440.00            22/2/2565 65-45-00244-5330300-00001 ว.322

34 3570500085684 ร๎านรํุงเรืองกจิ 1. ยางนอก 225-17 จ านวน 1 เส๎น ๆ ละ 280 บาท 660.00               22/2/2565 65-45-00311-5330700-00002 ว.322

2. ยางนอก+ยางใน 250-17 จ านวน 1 ชดุ ๆ ละ 380 บาท

35 3570501167188 1. ปล๊ักไฟ USB 5 ชอํง สายยาว 5 เมตร จ านวน 2 อนั 560.00               23/2/2565 65-45-0011-5330200-00001 ว.322
อนัละ 280 บาท

36 3570501167188 1. USB HUB 4P NUBWO NH49 (Black, white) จ านวน 250.00               23/2/2565 65-45-00111-5331400-00002 ว.322

1 ตัว ๆ ละ 250 บาท

37 1570500221051 นางสาวนันทวรรณ  มลูอา๎ย จา๎งเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อชวํยปฏิบัติงานด๎านธรุการ 63,000.00          28/2/2565 65-45-00111-5320100-00002 ว.322

ส านักปลัดเทศบาลต าบลเมอืงพาน ระยะเวลา 7 เดือน

ต้ังแตํวนัที่ 1 ม.ีค. 65 - 30 ก.ย. 65 เดือนละ 9,000 บาท

38 1570500246347 นางสาวกนัยารัตน์  พุทธวงค์ จา๎งเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อชวํยปฏิบัติงานด๎านธรุการ 63,000.00          28/2/2565 65-45-00113-5320100-00006 ว.322

กองคลัง เทศบาลต าบลเมอืงพาน ระยะเวลา 7 เดือน

ต้ังแตํวนัที่ 1 ม.ีค. 65 - 30 ก.ย. 65 เดือนละ 9,000 บาท

39 3570501167188 1. ที่กรวดน้ า จ านวน 10 อนั ๆ ละ 80 บาท                800.00 2/3/2565 65-45-00221-5330100-00001 ว.322

40 3501700242091 ร๎าน เค แอนด์ เค อเิล็กทรอนิกส์ 1. จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 10 รายการ             1,338.00 2/3/2565 65-45-00311-5330200-00005 ว.322

41 3570501167188 1. ถาํนไฟฉาย พานาโซนิค ขนาด AA เขยีว, Gold จ านวน             1,050.00 10/3/2565 65-45-00111-5330200-00002 ว.322

30 แพ็ค ๆ ละ 35 บาท

ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์

ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์

ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์

ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

42 3570501167188 ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ 1. หมกึ Toner Laser Brother TN-2980 จ านวน 1 กลํอง             3,950.00 11/3/2565 65-45-00211-5331400-00001 ว.322

2. หมกึ Inkjet Cannon BK (สีด า) 100 มล. จ านวน 3 ขวด

3. หมกึ Inkjet Cannon C (สีฟ้า) 100 มล. จ านวน 2 ขวด

4. หมกึ Inkjet Cannon M (สีชมพู) 100 มล. จ านวน 2 ขวด

5.หมกึ Inkjet Cannon Y (สีเหลือง) 100 มล. จ านวน 2 ขวด

43 3570501038264 ร๎านนพรินทร์ กราฟฟิค ตรายาง ชื่อ - ต าแหนํง นายประพันธ ์ เชื้อเมอืงพาน                200.00 14/3/2565 65-45-00221-5330100-00002 ว.322

ต าแหนํง  ผ๎ูอ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม

จ านวน 2 อนั ๆ ละ 100 บาท

44 3570501167188 ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ 1. Toner Cartridge CE285A จ านวน 4 กลํอง             2,000.00 14/3/2565 65-45-00221-5331400-00001 ว.322

กลํองละ 500 บาท

45 3570501070338 นายสุวพันธ ์ ฟองมลู 1.ไมก๎วาดทางมะพร๎าว จ านวน 70 อนั ๆ ละ 70 บาท             4,900.00 14/3/2565 65-45-00244-5330300-00002 ว.322

46 3570501214925 ร๎านเหล็งสโตร์ 1. ถงุด า ขนาด 30x40 นิ้ว จ านวน 60 หํอ ๆ ละ 45 บาท             4,050.00 14/3/2565 65-45-00244-5330300-00003 ว.322

47 2. ถงุด า ขนาด 24x30 นิ้ว จ านวน 30 หํอ ๆ ละ 45 บาท

48 3570501167188 ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ 1. Work Toner CARTRIDGE 107A  จ านวน 2 กลํอง             1,800.00 16/3/2565 65-45-00113-5331400-00003 ว.322

กลํองละ 900 บาท

49 3570501167188 ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ 1.ตลับหมกึ work toner hp 85a/35a cannon 325             2,000.00 16/3/2565 65-45-00113-5331400-00004 ว.322

จ านวน 4 กลํอง ๆ ละ 500 บาท

50 3570500064211 นางสมพิศ วงค์ค า - คําจา๎งเหมาท าพิธฌีาปนกจิศพ จ านวน 2 ราย             1,000.00 17/3/2565 163/859 ว.322

51 573549000648 หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์ 1.เครียร์บอร์ด, ซํอมฮาร์ดดีส และกู๎ขอ๎มลู ติดต้ังโปรแกรมใหมํ             1,500.00 18/3/2565 65-45-00311-5320400-00003 ว.322

และตรวจเชค็ท าความสะอาด

52 0575533000432 บริษัท อฐิเอกภัณฑ์ค๎าวสัดุ จ ากดั 1. เหล็กตัดแบน 3 นิ้ว 2 หุน จ านวน 5 แผํน ๆ ละ 825 บาท             4,125.00 18/3/2565 65-45-00311-5330600-00011 ว.322
53 0575560004184 บริษัท ทีว ีอลูเมท จ ากดั 1. ซ้ือวสัดุกอํสร๎าง จ านวน 14 รายการ เพื่อใชตํ๎อเติมก๏อกน้ า             1,107.00 18/3/2565 65-45-00311-5330600-00012 ว.322

บริเวณหน๎าห๎องปฏิบัติการกองชาํง เทศบาลต าบลเมอืงพาน



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

54 3570500532001 นางอมรา  เตวยิะ - คําพานพุํมดอกไมส๎ดสีชมพู (งานพิธที๎องถิ่นไทย)                500.00 21/3/2565 163/822 ว.322
55 3570501167188 ร๎านคลังออฟฟิศ แอนด์ คลังคอมพิวเตอร์ 1. หมกึเติม cannon Pixma 790 BK จ านวน 2 ขวด @ 320             1,600.00 21/3/2565 65-45-00111-5331400-00003 ว.322

2. หมกึเติม cannon Pixma 790 C จ านวน 1 ขวด @ 320
3. หมกึเติม cannon Pixma 790 M จ านวน 1 ขวด @ 320
4. หมกึเติม cannon Pixma 790 Y จ านวน 1 ขวด @ 320

56 0573537000133 หจก.พานวนชยั 1. น้ าด่ืม 10 ลิตร จ านวน 53 ถงั ๆ ละ 13 บาท             1,689.00 22/3/2565 65-45-00111-5330100-00011 ว.119
2. น้ าด่ืม 20 ลิตร จ านวน 38 ถงั ๆ ละ 15 บาท
3.น้ าด่ืมขวดเพชร ขนาด 350 ซีซี จ านวน 5 โหล ๆ ละ 38.-
4.น้ าด่ืมขวดเพชร ขนาด 600 ซีซี จ านวน 6 โหล ๆ ละ 40.-

57 3570500104701 นายสนั่น  ประพงษ์ 1.เปล่ียนยางในหลังขวา 1 เส๎น ๆ ละ 450 บาท                650.00 23/3/2565 65-45-00244-5320100-00016 ว.322
2.ยางรองคอ 1 เส๎น ๆ ละ 200 บาท

58 3570500037612 นายณรงค์ชยัย ์ภักดีคีรีหยก 1.เปล่ียนถาํยน้ ามนัเคร่ือง 18 ลิตร ๆ ละ 120 บาท             4,936.00 28/3/2565 65-45-00311-5320400-00004 ว.322

2. เปล่ียนกรองน้ ามนัเคร่ือง 1 ลูก ๆ ละ 286 บาท

3.เปล่ียนกรองน้ ามนัเคร่ืองโซลํา 1 ลูก ๆ ละ 190 บาท

4.เปล่ียนชดุไส๎ในกรองอากาศ 1 ชดุ ๆ ละ 1,500 บาท

5.คําแรงเปล่ียนถาํยน้ ามนัเคร่ือง 1 งาน ๆ ละ 800 บาท

59 0575533000432 บริษัท อฐิเอกภัณฑ์ค๎าวสัดุ จ ากดั 1. กญุแจคล๎องโซเล็กซ์ SL99 L50 mm. สปริงคอยาว                550.00 29/3/2565 65-45-00311-5330100-00002 ว.322

จ านวน 2 ชดุ ๆ ละ 275 บาท

60 3501700242091 ร๎าน เค แอนด์ เค อเิล็กทรอนิกส์ 1. สายไฟ VAF 2x2.5 (10 เมตร) จ านวน 1 มว๎น                721.00 29/3/2565 65-45-00311-5330200-00006 ว.322
2. บล็อคลอย 4x4 จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 16 บาท
3. ปล๊ักพานา จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 38 บาท
4. หน๎ากากพานา จ านวน 6 ชอํง
5. กิ๊ฟ จ านวน 2 กลํอง ๆ ละ 10 บาท

61 3570500072272 นายอ านวย  ช านาญการ จา๎งเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อชวํยปฏิบัติงานกวาดถนน             3,000.00 31/3/2565 65-45-00244-5320100-00017 ว.322
บริเวณถนนชมุชนฮํองหลงเหนือ(บางสํวน) ถนนฮํองหลงใต๎
ระยะเวลาจา๎ง 10 วนั ๆ ละ  300 บาท (17 - 26 ม.ีค.65)



เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/  จ านวนเงินรวม

เลขประจ าตัวประชาชน  ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

ล าดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารอ้างอิง (6)
เหตผุลสนับสนุน

วันที่ เลขที่

62 3500600497992 นายสุวรรณ์  พันสถา จา๎งเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อชวํยปฏิบัติงานกวาดถนน             2,100.00 31/3/2565 65-45-00244-5320100-00018 ว.322

บริเวณถนนเทศบาลซอย 24, 28, 40/1, 40/2 และ 40/3

ระยะเวลาจา๎ง 7 วนั ๆ ละ  300 บาท (17 - 24 ม.ีค.65)

63 3570500064211 นางสมพิศ วงค์ค า - คําจา๎งเหมาท าพิธฌีาปนกจิศพ จ านวน 5 ราย             2,500.00 31/3/2565 168/918 ว.322

รวมทั้งสิน้         279,145.00(สองแสนเจ็ดหมืน่เก้าพันหน่ึงรอ้ยสีส่ิบห้าบาทถ้วน)




