
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มกราคม......2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....13......เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ ศพด. 
โรงเรียนบ้านท่าสาย , หัวดอย 

52,837.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
52,837.40 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
52,837.40 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

081/2562 
28 ธ.ค. 2562 

2 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู้) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (ส านักปลัด) 

6,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,620.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,620.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

11,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
11,500.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

4 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

3,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
3,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
3,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

5 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

14,959.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
14,959.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
14,959.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....13......เดือน.......กุมภาพันธ์.......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

6 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) (กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,080.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

7 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

480.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
480.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
480.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
1 ต.ค. 2561 

9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กอง
ช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
1 ต.ค. 2561 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม.....2562..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 วันท่ี......13.....เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ. .....2562...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชน
หรือผู้มาติดต่อราชการ เดือน ม.ค. 
2561 

2,070.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

056/2562 
28 ธ.ค. 2561 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กล่องพลาสติก) 6,552.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จี.จี. ซัพพลาย 
6,552.00 

ร้าน จี.จี. ซัพพลาย 
6,552.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

058/2562 
2 ม.ค. 2562 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานในกองช่าง (หมึก 
HP932XL สีด า 2 ตลับ) 

2,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
2,700.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
2,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

059/2562 
7 ม.ค. 2562 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
จ านวน 2 รายการ 

3,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,530.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,530.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

060/2562 
8 ม.ค. 2562 

15 จัดซื้ออุปกรณ์คัดแยกและก าจัดขยะ 
จ านวน 5 รายการ 

11,160.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
11,160.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
11,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

061/2562 
9 ม.ค. 2562 

16 จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จ านวน 1 
กล่อง 

876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
876.00 

บริษัท วิทวัสการค้า จ ากัด 
876.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

062/2562 
14 ม.ค. 2562 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม....2562..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 วันที่.....13......เดือน....กุมภาพันธ์...พ.ศ.....2562...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน กล่อง
พลาสติก 10 กล่อง เพ่ือใช้งานใน
กองช่าง ทต.ท่าสาย 

2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จี.จี.ซัพพลาย 
2,250.00 

ร้าน จี.จี.ซัพพลาย 
2,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

063/2562 
14 ม.ค. 2562 

18 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ 

2,020.00 
 

เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,020.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,020.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

064/2562 
15 ม.ค. 2562 

19 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 
5 รายการ 

3,570.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,570.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,570.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

065/2562 
15 ม.ค. 2562 

20 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจ านวน 1 
รายการ 

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
300.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

066/2562 
15 ม.ค. 2562 

21 จัดซื้อวัสดุในการท าปุ๋ยหมัก
(กากน้ าตาล) 

2,250.00 เฉพาะเจาะจง ฟ้ามุ่ย 
2,250.00 
 

ฟ้ามุ่ย 
2,250.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

068/2562 
16 ม.ค. 2562 

22 จัดซื้อกล่องพลาสติกมีล้อเลื่อน 
จ านวน 24 กล่อง กองคลัง 

6,0480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จี.จี.ซัพพลาย 
6,048.00 
 

ร้าน จี.จี.ซัพพลาย 
6,048.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

070/2562 
22 ม.ค. 2562 

 

 
(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         

(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 
เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ธันวาคม.....2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....13......เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อดินด า เพื่อใช้ในการเกษตร
บริเวณ ทต.ท่าสาย จ านวน 20 คิว 

4,800.00 เฉพาะเจาะจง ทองสง่าดี 
4,800.00 

ทองสง่าดี 
4,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

071/2562 
22 ม.ค. 2562 

24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 1เคร่ือง 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง จี.จี. ซัพพลาย 
21.500.00 

จี.จี. ซัพพลาย 
21.500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

073/2562 
23 ม.ค. 2562 

25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 3เคร่ือง 

64,500.00 เฉพาะเจาะจง จี.จี. ซัพพลาย 
64,500.00 
 

จี.จี. ซัพพลาย 
64,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

074/2562 
23 ม.ค. 2562 

26 จัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม จ านวน 1 
อัน 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
5,000.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

075/2562 
24 ม.ค. 2562 

27 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใช้งานกอง
คลัง 

11,041.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิทวัสการค้า 
11,041.00 

บจก.วิทวัสการค้า 
11,041.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

076/2562 
25 ม.ค. 2562 

28 จัดซื้อชัดกีฬาและเสื้อกีฬาพร้อม
สกรีนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ ์

23,870.00 เฉพาะเจาะจง ดี ไอเดียร์ 
23,870.00 

ดี ไอเดียร์ 
23,870.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

078/2562 
31 ม.ค. 2562 

 
 

 (ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ธันวาคม.....2562..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่.....13......เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จัดซื้ออุปกรณ์จัดเตรียมสถานทีแ่ละ
สนามแข่งขันกีฬา 

1,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสวก่อสร้าง 
1,540.00 

หจก.ผลไสวก่อสร้าง 
1,540.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

080/2562 
31 ม.ค. 2562 

30 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่อง บน 180 ชร 

3,010.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอวิส 
3,010 

เดชาเซอวิส 
3,010 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

060/2562 
16 ม.ค. 2562 

31 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รหัส 
416 61 0119 กองคลัง 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

061/2562 
16 ม.ค. 2562 

32 จ้างส ารวจธรณีฟิสิกส ์ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ประดิษฐ์วัสดุกรรม 
20,000.00 

ประดิษฐ์วัสดุกรรม 
20,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

062/2562 
18 ม.ค. 2562 

33 จ้างท าปา้ยประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้ง
ขยะ 

1,035.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
1,035.00 

ทีเด็ด 
1,035.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

065/2562 
24 ม.ค. 2562 

34 จ้างท าปา้ยตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสัมพนัธ ์

720.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
720.00 

ทีเด็ด 
720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

066/2562 
31 ม.ค. 2562 

 
 

 (ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 


