
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤศจิกายน......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...ธันวาคม....พ.ศ.....2560...... 

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 

55,443.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
55,443.08 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
55,443.08 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

009/2561 
31 ต.ค. 2560 

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

6,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,740.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,740.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2561 
2 พ.ย. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
7,600.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2561 
2 พ.ย. 2560 

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

3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
3,960.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
3,960.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2561 
2 พ.ย. 2560 

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

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
5,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2561 
2 พ.ย. 2560 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤศจิกายน......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.......ธันวาคม.......พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
2,600.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
2,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2561 
2 พ.ย. 2560 

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

320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2561 
2 พ.ย. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
พฤศจิกายน  2560 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เช่า) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2560 
11 พ.ย. 2560 

 
 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  พฤศจิกำยน   
๒๕๖๐                                                        

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
3,000.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2561 
2 ต.ค. 2560 

10 จัดซื้อถังแช่พลำสติกเอนกประสงค์ 
เพ่ือใช้งำน ทต.ท่ำสำย 
 

5,600.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
5,600.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
5,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

010/2561 
2 พ.ย. 2560 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤศจิกายน......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี...........เดือน...ธันวาคม....พ.ศ. .....2560...... 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จ านวน 22 
รายการ เพื่อใช้งาน ทต.ท่าสาย 

81,122.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
81,122.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
81,122.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2561 
7 พ.ย. 2560 

12. จัดซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการ one 
health  

1,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,880.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,880.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2561 
7 พ.ย. 2560 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานในกองช่าง ทต.ท่าสาย 
จ านวน 3 รายการ 

11,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
11,850.00 

หจก.ส.การพิมพ์อิน
ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
11,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

014/2561 
13 พ.ย. 2560 

14 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 12 
รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองช่าง 
ทต.ท่าสาย 

6,554.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,554.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,554.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

018/2561 
23 พ.ย. 2560 

15 จัดซื้อเส้นพลาสติก เพ่ือใช้ในการ
ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมศูนย์กลาง
การเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัย 

3,750.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูม ิมินิมาร์ท 
1,750.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

019/2561 
22 พ.ย. 2560 

16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 
10 รายการ เพื่อใช้งาน ทต.ท่าสาย 

11,090.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
11,090.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
11,090.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2560 
29 พ.ย. 2560 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                                 
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤศจิกายน......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่...........เดือน.....ธันวาคม....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องและ
ตรวจเช็คซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน 
กต 1841 เชียงราย 

2,710.00 เฉพาะเจาะจง อู่เดชาเซอร์วิส 
2,710.00 

อู่เดชาเซอร์วิส 
2,710.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

017/2561 
3 พ.ย. 2560 

18 จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าหมายเลข
ครุภัณฑ์ 630 – 56 - 0007 

780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรเจริญ 
780.00 

ร้านจิตรเจริญ 
780.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

018/2561 
3 พ.ย. 2560 

19 จัดจ้างท าตรายาง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร 
งานกองการศึกษา 

1,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,160.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

020/2561 
8 พ.ย. 2560 

20 จัดจ้างท าตรายาง เพ่ือใช้งาน 
กองช่าง ทต.ท่าสาย 

1,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,440.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,440.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2561 
8 พ.ย. 2560 

21 จัดจ้ำงซ่อมระกระบะเทท้ำย
เอนกประสงค์ หมำยเลขทะเบียน 
80 – 9715 เชียงรำย 

9,950.00 เฉพาะเจาะจง อู่เดชาเซอร์วิส 
9,950.00 

อู่เดชาเซอร์วิส 
9,950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

023/2561 
10 พ.ย. 2560 

22 จัดจ้ำงซ่อมประตูม้วน อำคำร
ร้ำนค้ำชุมชน บริเวณหน้ำ  
ทต.ท่ำสำย 

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชายแดน  เชื้อชมพู 
30,000.00 

นายชายแดน  เชื้อชมพู 
30,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

024/2561 
10 พ.ย. 2560 

 
 

(ลงชื่อ)............................................................ 
                                                                                                                                                                        (นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤศจิกายน......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดจ้ำงท้ำอำหำรว่ำงพร้อม
เครื่องดื่ม และอำหำรกลำงวันตำม
โครงกำร one health 

3,040.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
3,040.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
3,040.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

025/2561 
13 พ.ย. 2560 

24 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน นข 7106 
เชียงรำย 

21,841.26 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้าเชียงราย 
จ ากัด 
21,841.26 

บ. โตโยต้าเชียงราย 
จ ากัด 
21,841.26 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

026/2561 
13 พ.ย. 2560 

25 จัดจ้ำงท้ำอำหำร อำหำรว่ำงพร้อม
เครื่องดื่ม ตำมโครงกำรวันผู้สูงอำยุ 

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  สุขสมัย 
7,500.00 

นางนภาพร  สุขสมัย 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

029/2561 
23 พ.ย. 2560 

26 จัดจ้างซ่อมห้องน้ า ทาสีอาคาร
ร้านค้าชุมชน บริเวณหน้า  
ทต.ท่าสาย 

50,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญวาด  เทพวงค์ 
50,500.00 

นายบุญวาด  เทพวงค์ 
50,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

030/2561 
24 พ.ย. 2560 

27 
 

จัดจ้างบริการถ่ายเอกสารและ
สแกนเอกสารเพื่อใช้งานจัดเก็บ
รายได้ 

920.00 เฉพาะเจาะจง ส.การพิมพ์อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี 
920.00 

ส.การพิมพ์อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี 
920.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

031/2561 
28 พ.ย. 2560 

28 จัดจ้ำงตกแต่งสถำนที่ ตำม
โครงกำรตลำดนัดประชำรัฐ 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร  นวลแก้ว 
10,000.00 

นายสมควร  นวลแก้ว 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

032/2561 
28 พ.ย. 2560 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤศจิกายน......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จัดจ้างค่ารับรอง ตามโครงการ
ตลาดนัดประชารัฐ 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,500.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

033/2561 
28 พ.ย. 2560 

30 จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
คณะดูงาน อบต.ห้วยยาว จ. ระยอง 

1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,350.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

034/2561 
30 พ.ย. 2560 

31 จัดจ้างโครงการขยายไหลท่างถนน 
คสล. หมู่ 8 บ้านห้วยบง  ต.ทา่สาย 

347,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนอาษาก่อสร้าง 
347,000.00 

หจก.แสนอาษาก่อสร้าง 
347,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

1/2560 
10 พ.ย. 2560 

32 จัดจ้างโครงการวางท่อบริเวณหน้า 
ทต.ท่าสาย  

118,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนอาษาก่อสร้าง 
118,000.00 

หจก.แสนอาษาก่อสร้าง 
118,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

2/2560 
14 พ.ย. 2560 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 




