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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน.....กรกฎาคม......พ.ศ.....2562...... 

ล าดั
บท่ี 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

6,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,540.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,540.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

2 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
9,200.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

5,040.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,040.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,040.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

4 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

16,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจ ากัด 
16,200.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
16,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน.....กรกฎาคม......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) (กองการศึกษา) 

2,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
2,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
2,080.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

6 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

7 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

102/2562 
29 มี.ค. 2562 

8 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2562 
29 มี.ค. 2562 

9 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

104/2562 
29 มี.ค. 2562 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน.....กรกฎาคม......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน มิถุนายน 
2562 

44,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
44,086.00 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
44,086.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2562 
31 พ.ค. 2562 

11 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชน
หรือผู้มาติดต่อราชการ เดือน 
มิถุนายน 2562 

2,120.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,120.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

177/2562 
31 พ.ค. 2562 

12 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและ
เทปลบค าผิด จ านวน 2 รายการ 

1,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,050.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,050.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

178/2562 
4 มิ.ย. 2562 

13 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐม
พยาบาล จ านวน 3 รายการ 

1,208.29 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
1,208.29 

องค์การเภสัชกรรม 
1,208.29 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

179/2562 
4 มิ.ย. 2562 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งานใน
กองช่างเทศบาลต าบลท่าสาย 
จ านวน 8 รายการ 

12,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส  
12,690.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส  
12,690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

180/2562 
5 มิ.ย. 2562 

 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่.....8......เดือน......กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารและปฏิบัติงานใน
กองช่างเทศบาลต าบลท่าสาย 
จ านวน 7 รายการ  

4,571.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
4,571.00 
 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
4,571.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

181/2562 
5 มิ.ย. 2562 

16 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนชิน  
(แก๊สโซฮอล์ 95) เพ่ือใช้ส าหรับ
เครื่องพ่นสารก าจัดยุงลายแบบ
ติดตั้งบนรถยนต์ ณ บ้านห้วยบง 
(บ้านทุ่งฝายพ้ืนที่จุดเสี่ยง)  หมู่ที่  
8  ต าบลท่าสาย  ในวันที่  5  
มิถุนายน  2562   

1,270.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,270.24 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,270.24 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

182/252 
5 มิ.ย. 2562 

17 จัดซื้อแบตเตอรี่ส าหรับรถบรรทุก
ขยะ ทะเบียน 81-8665 
เชียงราย 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณี โจ่ยสา 
4,600.00 

นางสาวสุพรรณี โจ่ยสา 
4,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

183/2562 
7 มิ.ย. 2562 
 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
21,500.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
21,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

184/2562 
7 มิ.ย. 2562 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน....กรกฎาคม....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

19 จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว เพ่ือใช้
ในการคัดแยกและก าจัดขยะ 
มูลฝอย จ านวน 24 ด้าม 

1,680.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
1,680.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
1,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

185/2562 
7 มิ.ย. 2560 

20 จัดซื้อถุงด าและลวด เพ่ือใช้ในการ
คัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย 

600.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
600.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

186/2562 
10 มิ.ย. 2562 

21 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง 

650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
650.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

187/2562 
10 มิ.ย. 2562 

22 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือ
พัฒนาระบบเสียงตายสาย 

4,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี 
4,750.00 

หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี 
4,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

189/2562 
11 มิ.ย. 2562 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 



แบบ สขร.๑ 
 

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

วันที่.....8......เดือน......กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
(สว่างไขควงไร้สาย) จ านวน 1 
เครื่อง  

3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี 
3,200.00 

หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี 
3,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

190/2562 
11 มิ.ย. 2562 

24 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนชิน 
(แก๊สโซฮอล์ 95) เพ่ือใช้ส าหรับ
เครื่องพ่นสารก าจัดยุงลายแบบ
ติดตั้งบนรถยนต์ ณ บ้านห้วยบง 
(บ้านทุ่งฝายพ้ืนที่จุดเสี่ยง) หมู่ที่ 8 
ต าบลท่าสาย ในวันที่ 12 มิถุนายน 
2562  ส าหรบั 

1,251.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
1,251.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
1,251.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

192/2562 
12 มิ.ย. 2562 

 

25 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับ
ใช้งานในส านักปลัดเทศบาลต าบล 
ท่าสาย จ านวน 8 รายการ 

16,894.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,894.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,894.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

193/2562 
13 มิ.ย. 2562 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

26 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
โทรศัพท์ไร้สาย ส าหรับใช้งานใน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 

1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส  
1,350.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส  
1,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

194/2562 
13 มิ.ย. 2562 

27 จัดซื้อแบตเตอรี่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 อัน 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอร์วิส 
1,800.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอร์วิส 
1,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

195/2562 
13 มิ.ย. 2562 

28 จัดซื้อกระสอบ จ านวน 100 ใบ 
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 

500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นสอบ 
การเกษตร 
500.00 

หจก.รวมสินชื่นสอบ 
การเกษตร 
500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

196/2562 
13 มิ.ย. 2562 

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ใน
กองการศึกษาเทศบาลต าบลท่า
สาย จ านวน 7 รายการ 

7,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,670.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,670.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

197/2562 
13 มิ.ย. 2562 

 
 

 (ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

30 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้
ปรับปรุงอาคารห้องน้ าและอาคาร
อ่ืนๆ ภายในส านักงานและภายใน
หนองน้ าสาธารณหนองบัว จ านวน 
14 รายการ 

6,770.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
6,770.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
6,770.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

199/2562 
14 มิ.ย. 2562 

31 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน 7  
รายการ 

5,056.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ 
การเกษตร 
5,056.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ 
การเกษตร 
5,056.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

201/2562 
18 มิ.ย. 2562 

32 จัดซื้อยางรถยนต์ส าหรับ รถยนต์
นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ทะเบียน 
นข 2161 เชียงราย จ านวน 4 
เส้น 

11,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเคยางยนต์
เชียงราย 
11,650.00 

หจก.เอสเคยางยนต์
เชียงราย 
11,650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

202/2562 
19 มิ.ย. 2562 

33 จัดซื้อทรายอะเบท เพ่ือส าหรับ
ป้องกันพาหะน าโรคไข้เลือดออก 
จ านวน 5,400 ซอง 

32,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
32,000.00 

องค์การเภสัชกรรม 
32,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

203/2562 
19 มิ.ย. 2562 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

34 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส าหรับติดตั้ง
แผ่นสะท้อนแสงไว้ที่รถบรรทุก 
(รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน  
91-9360 เชียงราย จ านวน 3 
รายการ 

3,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
3,526.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
3,526.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2562 
20 มิ.ย. 2562 

 

35 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้
ด าเนินงานในกองคลังเทศบาล
ต าบลท่าสาย จ านวน 4 รายการ 

2,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
2,390.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
2,390.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

205/2562 
20 มิ.ย. 2562 

36 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ในการปฐม
พยาบาลของหน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน จ านวน 9 รายการ 

9,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านยารักสุขภาพ 
9,220.00 

หจก.ร้านยารัก
สุขภาพ 
9,220.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

206/2562 
21 มิ.ย. 2562 

37 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ ส าหรับพ่นหมอกควันเพ่ือ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.7 

811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
811.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
811.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

207/2562 
21 มิ.ย. 2562 

38 จัดซื้อยาก าจัดแมลงวัน ไซเพอร์
เมทริน 35% จ านวน 6 ขวด เพื่อ
ใช้ก าจัดแมลงวันโรงคัดแยกและ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ 
จ ากัด 
2,520.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ 
จ ากัด 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

208/2562 
24 มิ.ย. 2562 

 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

39 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(สายไฟฟ้า) จ านวน 1 ม้วน เพ่ือใช้
งานในส านักปลัดเทศบาลต าบล 
ท่าสาย 

1,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
1,760.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
1,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

209/2562 
24 มิ.ย. 2562 

40 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน) เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารกองช่างเทศบาล
ต าบลท่าสาย 

5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า  
5,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า  
5,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

211/2562 
25 มิ.ย. 2562 

41 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ ส าหรับพ่นหมอกควันบ้าน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นางล าดวน 
ยะโย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ต าบล
ท่าสาย 

823.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
823.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
823.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

212/2562 
25 มิ.ย. 2562 

42 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้งาน
ภายในส านักปลัดเทศบาลต าบลท่า
สาย จ านวน 1 รายการ 

3,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
3,526.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
3,526.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

213/2562 
27 มิ.ย. 2562 

 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

43 จัดซื้อแผ่นเทียน ไส้เทียน พาราฟิน
ผสมเทียน และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น ตามโครงการ
จัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
และแห่เทียนพรรษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

18,980.00 เฉพาะเจาะจง อ านาจสังฆภัณฑ์ 
18,980.00 

อ านาจสังฆภัณฑ์ 
18,980.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

214/2562 
27 มิ.ย. 2562 

44 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) 
จ านวน 2 รายการ เพื่องานใน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย  

700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
700.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

216/2562 
28 มิ.ย. 2562 

45 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประมวล พิมพ์โสดา 
1,000.00 

นายประมวล พิมพ์โสดา 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

156/2562 
5 มิ.ย. 2562 

46 จัดจ้างสูบส้วม บริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าสาย 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ยอดวงค์ 
4,500.00 

นายประสิทธิ์ ยอดวงค์ 
4,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

158/2562 
11 มิ.ย. 2562 

 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

47 จัดจ้างซ่อมเตาเผาขยะมูลฝอย 
รหัสครุภัณฑ์ 280-54-0003  

38,723.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียอีโคเอิร์ท 
จ ากัด 
38,723.30 

บริษัท เอเชียอีโคเอิร์ท 
จ ากัด 
38,723.30 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

159/2562 
12 มิ.ย. 2562 

48 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่าสาย  

1,620.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
1,620.00 

ทีเด็ด 
1,620.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

160/2562 
13 มิ.ย. 2562 

49 จัดจ้างซ่อมรถจักรยายนต์กองช่าง 
หมายเลขทะเบียน ขรข 608 
เชียงราย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ 

2,440.00 เฉพาะเจาะจง ส.ประสิทธิ์บริการ 
2,440.00 

ส.ประสิทธิ์บริการ 
2,440.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

163/2562 
19 มิ.ย. 2562 

50 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
ส านักปลัด หมายเลขทะเบียน ขงร 
784 เชียงราย  

240.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย จันกุลี 
240.00 

นายอภิชัย จันกุลี 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

164/2562 
19 มิ.ย. 2562 

 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

51 จัดจ้างท าป้ายโฟมบอร์ด
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไข้เลือดออก
ในพ้ืนที่ต าบลท่าสาย 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
2,200.00 

ทีเด็ด 
2,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

165/2562 
19 มิ.ย. 2562 

52 จัดจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0085  

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
300.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

166/2562 
19 มิ.ย. 2562 

53 จัดจ้างเปลี่ยนกากบาทเพลาเครื่อง
ปั้มน้ า รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์
หมายเลขทะเบียน บล 9945 
เชียงราย 

1,075.60 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
1,075.60 

อู่ช่างสุข 
1,075.60 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

167/2562 
19 มิ.ย. 2562 

54 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน
อาคารส านักงาน ทต.ศรีดอนชัย  
อ.เชียงของ จ านวน 132 แผ่น 

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายก๊อปปี้ 
เซอร์วิส จ ากัด 
3,300.00  

นายอภิชัย จันกุลี 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

164/2562 
19 มิ.ย. 2562 

 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....8......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

55 จัดจ้างเหมารถปรับอากาศ พร้อม
พนักงานขับรถและน้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ 
วัน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มพลัง
มวลชนต าบลท่าสาย กิจกรรม
อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ 
๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ เอนด์ 
วนิดา ทัวร์ 
26,000.00 

บริษัท ประดิษฐ์ เอนด์ 
วนิดา ทัวร์ 
26,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

170/2562 
25 มิ.ย. 2562 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 


