
แบบ สขร.1

รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

1 จ้างเหมาออกแบบและ
จัดท าเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลไม้ยา

29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอ.ที. 
โกลโบล จ ากัด

29,900.00 บริษัท  ไอ.ที. 
โกลโบล จ ากัด

29,900.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

124/2562 
(CNTR-
0464/62) 
18/09/256
2

2 จ้างเหมาคัดแยกปละก าจัด
ขยะโดยวิธีการเผา ณ บ่อ
ขยะของเทศบาลต าบลไม้ยา
 ต้ังแต่วันที  1 - 30 
กันยายน 2562

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล หลัก
เมือง

40,000.00 นายถวิล หลัก
เมือง

40,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

129/2562 
(CNTR-
0444/62) 
02/09/256
2

3 จ้างเหมาซ่อมแซมราง
รถเข็นสแตนเลส รถ
ทะเบียน บษ ๘๒๐ 
เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์
 ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๓

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง พญาสแตนเลส 5,800.00 พญาสแตนเลส 5,800.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

131/2562 
(CNTR-
0457/62) 
16/09/256
2

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

เทศบาลต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

4 างเหมาซ่อมแซม 
บ ารุงรักษารถตู้ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔
 ทะเบียน นข ๕๐๗๒ 
เชียงราย

6,980.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 6,980.00 อู่วิสุทธ์ิยนต์ 2 6,980.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

132/2562 
(CNTR-
0465/62) 
18/09/256
2

5 จ้างเปลี ยนยางรถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียน บษ 
๘๒๐ เชียงราย จ านวน ๔ 
เส้น

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีออโต
แมกซ์
เชียงราย ไทร์ 
เซ็นเตอร์

10,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีออโต
แมกซ์เชียงราย
 ไทร์ เซ็นเตอร์

10,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

133/2562 
(CNTR-
0470/62) 
20/09/256
2

6 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้าน
ไม้ยามิตรภาพ หมู่ 16

35,000.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 32,300.00 วีระการค้า 32,300.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

134/2562 
(CNTR-
0467/62) 
19/09/256
2

7 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไม้
ยาคูเวียง หมู่ 9

58,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 54,500.00 วีระการค้า 54,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

135/2562 
(CNTR-
0468/62) 
19/09/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

8 โครงการปรับปรุงประตู
หน้าต่างและติดต้ังมุ้งลวด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
บ้าน
ห้วยก้าง หมู่ 17

31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 30,500.00 วีระการค้า 30,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

136/2562 
(CNTR-
0469/62) 
19/09/256
2

9  จ้างเหมาส ารวจข้อมูลสุนัข
และแมวในพ้ืนที ต าบลไม้ยา

8,058.00 8,058.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีทน 
เงินพิบูล

8,058.00 นายศรีทน 
เงินพิบูล

8,058.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

137/2562 
(CNTR-
0478/62) 
25/09/256
2

10 โครงการปรับปรุงหน้าต่าง
และติดต้ังมุ้งลวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไม้ยา 
หมู่ 2, โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไม้ยา หมู่ 2

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 44,500.00 วีระการค้า 44,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

138/2562 
(CNTR-
0472/62) 
20/09/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

11 จ้างเหมาปรับปรุงร่อง
ระบายน้ าสายน้ าสายนาจั ว
 หมู่ที  ๑๑ ต าบลไม้ยา

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

37,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

37,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

139/2562 
(CNTR-
0479/62) 
25/09/256
2

12 โครงการก่อสร้างเท
คอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืน
สนามเด็กเล่น ศพด.ชุมชน
บ้านไม้ยา

356,000.00 355,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 354,000.00 วีระการค้า 354,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

140/2562 
(CNTR-
0480/62) 
26/09/256
2

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กอง
การศึกษา) จ านวน ๒๕ 
รายการ

17,295.00 17,295.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

17,295.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

17,295.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

16/2562 
(CNTR-
0463/62) 
17/09/256
2

14 จัดซ้ือเครื องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน และ 
เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว
 - ด า จ านวน ๒ รายการ

22,200.00 22,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั นนัล ไอ
ที เซอร์วิส

22,100.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

22,100.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

2/2562 
(CNTR-
0449/62) 
05/09/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

15 ซ้ือวัสดุเครื องแต่งกายให้แก่
เจ้าหน้าที ท้องถิ น 
(เครื องแบบชุดฝึกหรือชุด
ปฏิบัติการ) จ านวน ๖๐ ชุด

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง พานิชดี ดีไซน์ 84,000.00 พานิชดี ดีไซน์ 84,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

35/2562 
(CNTR-
0475/62) 
24/09/256
2

16 จัดซ้ือวัสดุจัดเก็บขยะ
อันตราย

14,450.00 14,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พูนทรัพย์ 14,450.00 ร้าน พูนทรัพย์ 14,450.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

38/2562 
(CNTR-
0448/62) 
03/09/256
2

17 จัดซ้ืออผัดลมติดผนัง 
จ านวน 13 ตัว

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั นนัล ไอ
ที เซอร์วิส

18,850.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

18,850.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

39/2562 
(CNTR-
0453/62) 
10/09/256
2

18 จัดซ้ือเครื องบันทึกภาพ
กล้องวงจรปิด จ านวน ๑ 
รายการ

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั นนัล ไอ
ที เซอร์วิส

5,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

5,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

40/2562 
(CNTR-
0456/62) 
11/09/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

19 จัดซ้ือช้ันวางแฟ้ม  4 ช้ัน  
40 ช่อง

6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เซอร์วิส 
(2019)

6,900.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เซอร์วิส 
(2019)

6,900.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

42/2562 
(CNTR-
0455/62) 
11/09/256
2

20 จัดซ้ือวัสดุเกษตร จ านวน 
13 รายการ

40,720.00 40,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์ 40,720.00 ร้านพูนทรัพย์ 40,720.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

43/2562 
(CNTR-
0462/62) 
17/09/256
2

21 ซ้ือจัดซ้ือพันธ์ุไม้ จ านวน 
๓๒ รายการ

32,490.00 32,490.00 เฉพาะเจาะจง ชลสิทธ์ิพันธ์ุไม้ 32,490.00 ชลสิทธ์ิพันธ์ุไม้ 32,490.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

44/2562 
(CNTR-
0461/62) 
17/09/256
2

22  จัดซ้ือโต๊ะท างาน, จัดซ้ือตู้
บานเลื อน, แผงก้ันส าเร็จรูป
 จ านวน 3 รายการ

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เซอร์วิส 
(2019)

39,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เซอร์วิส 
(2019)

39,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

45/2562 
(CNTR-
0466/62) 
18/9/2562



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

23 ช้ันวางแฟ้ม 4 ช้ัน 40 ช่อง
, ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด

12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เซอร์วิส 
(2019)

12,350.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เซอร์วิส 
(2019)

12,350.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

46/2562 
(CNTR-
0471/62) 
20/09/256
2

24  ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๑๖ รายการ

6,881.00 6,881.00 เฉพาะเจาะจง ป้านเครื องครัว 6,881.00 ป้านเครื องครัว 6,881.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

47/2562 
(CNTR-
0473/62) 
23/09/256
2

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 
๒๘ รายการ

16,146.00 16,146.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

16,146.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

16,146.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

48/2562 
(CNTR-
0476/62) 
24/09/256
2

26 ซ้ือถังขยะ ส าหรับบรรจุ
ขยะอันตราย จ านวน ๒ 
รายการ

10,684.00 10,684.00 เฉพาะเจาะจง ป้านเครื องครัว 10,684.00 ป้านเครื องครัว 10,684.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

49/2562 
(CNTR-
0477/62) 
24/09/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

27 จัดซ้ือเครื องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพิมพ์  จ านวน  1 
เครื อง

4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั นนัล ไอ
ที เซอร์วิส

4,290.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

4,290.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0445/62 
02/09/256
2

28 จัดซ้ือเครื องบันทึกข้อมูล
กล้องวงจรปิด จ านวน 1 
เครื อง

2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั นนัล ไอ
ที เซอร์วิส

2,290.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,290.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0447/62 
03/09/256
2

29 จัดซ้ือตลับหมึก , เม้าส์ 3,875.00 3,875.00 เฉพาะเจาะจง เค เอส อาร์ จึ
 ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

3,875.00 เค เอส อาร์ จึ 
ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

3,875.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0451/62 
9/9/2562

30 จัดซ้ือหมึก HP 35 A  
จ านวน  ๕  ตลับ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เค เอส อาร์ จึ
 ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

3,500.00 เค เอส อาร์ จึ 
ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

3,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0452/62 
09/09/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

31 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์  หมายเลข
ครุภัณฑ์  
416-55-0036/2

790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั นนัล ไอ
ที เซอร์วิส

790.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

790.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0454/62 
10/09/256
2

32 จัดซ้ือตลับหมึก  ๓๕ A  
จ านวน  ๕  ตลับ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เค เอส อาร์ จึ
 ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

3,500.00 เค เอส อาร์ จึ 
ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

3,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0458/62 
17/09/256
2

33 จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร
เอนกประสงค์ (smart  
card  reader)   จ านวน 3
 เครื อง

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั นนัล ไอ
ที เซอร์วิส

2,100.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,100.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0459/62 
17/09/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

34 ค่าเช่าเตาเผาขยะ  แบบ
ควบคุมอากาศ  ขนาดกว้าง
  ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร  ยาว 
 ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร  สูง  
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร  จ านวน
 ๒ เตา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท  จ านวน ๑ เดือน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 
เอ็มเคที กรีน
แอนด์คลีน

30,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็มเคที
 กรีนแอนด์คลีน

30,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0460/62 
17/09/256
2

35 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ
กระบะบรรทุก ยกได้มี
เครื องทุ่นแรง  หมายเลข
ครุภัณฑ์  ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑
  ทะเบียน  บษ ๘๑-๗๓๗๘
 เชียงราย

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงสมพงษ์ 1,800.00 โรงกลึงสมพงษ์ 1,800.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0474/62 
24/09/256
2

1,044,049.00 1,037,849.00 1,033,549.00 1,033,549.00รวม


