
 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มีนาคม......2562..... 
เทศบาลต าบลทําสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....24......เดือน...เมษายน....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. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

59,447.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
59,447.64 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
59,447.64 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

113/2562 
27 ก.พ. 2562 

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

6,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,320.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

8,800.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
8,800.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
8,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

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

6,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
6,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
6,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

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

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
15,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
15,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

 

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

เจ๎าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 



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

เทศบาลต าบลทําสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....24......เดือน.......เมษายน.......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 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

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

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
240.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

8 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
28 ธ.ค. 2561 

9 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
28 ธ.ค. 2561 

10 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
ชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
28 ธ.ค. 2561 

 
 
 

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

เจ๎าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 



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

เทศบาลต าบลทําสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี......24.....เดือน...เมษายน....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
หรือผู๎มาติดตํอราชการ เดือน ธ.ค. 
2561 

1,995.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,995.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,995.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

114/2562 
28 ก.พ. 2562 

12 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4 
รายการ 
 

31,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านชุมพล 
อิเล็กทรอนิกส์ 
31,300.00 

ร๎านชุมพล อิเล็กทรอนิกส์ 
31,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

115/2562 
4 มี.ค. 2562 

13 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 
เพ่ือใช๎ส านักปลัด 
 

6,739.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
6,739.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
6,739.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

117/2562 
6 มี.ค. 2562 

14 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานตู๎เหล็ก 2 บาน 
2 ตู๎ เพื่อใช๎งานการเงิน 

11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
11,000.00 
 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
11,000.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

118/2562 
7 มี.ค. 2562 

15 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช๎งานจัดเก็บรายได๎ 

1,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,540.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,540.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

119/2562 
7 มี.ค. 2562 

16 จัดซื้ออุปกรณ์ฯ ตามโครงการศูนย์
การเรียนรู๎และสาธิตเกษตรอินทรีย์
ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย 

940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสิน ชื่นชอบ
การเกษตร 
940.00 

หจก.รวมสิน ชื่นชอบ
การเกษตร 
940.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

120/2562 
7 มี.ค. 2562 

 
 
 

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

เจ๎าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 



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

เทศบาลต าบลทําสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่.....24......เดือน....เมษายน...พ.ศ.....2562...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

ซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 15 
รายการ  

1,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,980.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

122/2562 
12 มี.ค. 2562 

18 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 1 รายการ 450.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐกรกํอสร๎าง 
450.00 

ณัฐกรกํอสร๎าง 
450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

123/2562 
12 มี.ค. 2562 

19 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 7 รายการ 5,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
5,440.00 
 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
5,440.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

125/2562 
18 มี.ค. 2562 

20 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ เพื่อใช๎งานในกองชําง ทต.
ทําสาย 

10,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
10,680.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
10,680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

126/2562 
18 มี.ค. 2562 

21 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ส าหรับใช๎ในการ
ส ารวจในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 
รายการ 

2,735.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
2,735.00 
 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
2,735.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

127/2562 
18 มี.ค. 2562 

22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช๎ในการ
ซํอมแซมไฟฟ้าสาธารณะและอาคาร
ส านักงาน ทต.ทําสาย 

47,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
47,500.00 
 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
47,500.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

128/2562 
18 มี.ค 2562 

 

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

(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 
เจ๎าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 

 
 



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

เทศบาลต าบลทําสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....24......เดือน....เมษายน.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 ซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง จ านวน 4 
รายการ 

4,998.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
4,998.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
4,998.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

129/2562 
18 มี.ค. 2562 

24 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบา๎ 
พร๎อมอุปกรณ์ 

47,310.00 เฉพาะเจาะจง เวียงชัยปศุสัตว์ 
47,310.00 

เวียงชัยปศุสัตว์ 
47,310.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

131/2562 
20 มี.ค. 2562 

25 จ๎างท าตรายางกองคลัง จ านวน 5 
รายการ 

1,335.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,335.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,335.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

091/2562 
7 มี.ค. 2562 

 
26 จ๎างท าวารสารเผยแพรํผลงาน

ประจ าปี 2561 
23,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพัฒนาการพิมพ์ 

23,100.00 
ร๎านพัฒนาการพิมพ์ 
23,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

093/2562 
11 มี.ค. 2562 

27 จ๎างท าปา้ยไวนิลเลือกตั้ง 840.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ชํางศิลป์ 
840.00 

นายเสกสรร ชํางศิลป์ 
840.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

094/2562 
11 มี.ค. 2562 

28 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซมวิทยุ
สื่อสาร จ านวน 9 เคร่ือง 

15,500.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
15,500.00 

สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
15,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

096/2562 
18 มี.ค. 2562 

 
 

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

เจ๎าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 



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

เทศบาลต าบลทําสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....24......เดือน....เมษายน.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จ๎างท าปา้ย ตามโครงการต าบลทํา
สายสะอาดประชารัฐรํวมใจสูํการ
จัดการขยะอยํางยั่งยนื ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

2,065.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
2,065.00 

ทีเด็ด 
2,065.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

097/2562 
20 มี.ค. 2562 

30 จ๎างซํอมแซมโปรเจคเตอร์ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทศักดิ์ สุกะพันธ์ 
1,500.00 

นายนันทศักดิ์ สุกะพันธ์ 
1,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

098/2562 
21 มี.ค. 2562 

31 
 

จ๎างติดตั้งโปรเจคเตอร์  8,780.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทศักดิ์ สุกะพันธ์ 
8,780.00 

นายนันทศักดิ์ สุกะพันธ์ 
8,780.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

099/2562 
21 มี.ค. 2562 

32 จ๎างท าตรายาง เพื่อใช๎งานกองคลัง 
จ านวน 5 รายการ 

1,130.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,130.00 

.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,130.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

100/2562 
27 มี.ค. 2562 

 
33 จัดซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย 

หมายเลขทะเบียน 81-8665 ชร 
17,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เค ยางยนต์

เชียงราย 
17,400.00 

หจก.เอส เค ยางยนต์
เชียงราย 
17,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

136/2562 
29 มี.ค. 2562 

34 จ๎างเหมาซักรัดผ๎ามาํนห๎องประชุม 
จ านวน 7 รายการ 

7,900.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูญ นฤนาถ
การุณย์ 
7,900.00 

นายมนูญ นฤนาถ
การุณย์ 
7,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

101/2562 
19 มี.ค. 2562 

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

(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 
เจ๎าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 

     


