
 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

1 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์เดือนธันวาคม

 2558

22,895.90  22,895.90   ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   22,895.90  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   22,895.90 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2559 1/12/58

2 ค่าน้ําดื่มสํานักงานเดือนมกราคม 2559 1,700        1,700         ตกลงราคา น้ําดื่มพลูคํา          1,700 น้ําดื่มพลูคํา          1,700 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 037/2559 1/1/59

3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน

กุมภาพันธ์ 2559

7,000        7,000         ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค          7,000 หจก.ล้านนา

เทค

         7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2559 1/2/59

4 ค่าน้ําดื่มสํานักงานเดือนกุมภาพันธ์ 

2559

1,420        1,420         ตกลงราคา น้ําดื่มพลูคํา          1,420 น้ําดื่มพลูคํา          1,420 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 037/2559 1/2/59

5 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์เดือน

กุมภาพันธ์ 2559

20,864.65  20,864.65   ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   20,864.65  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   20,864.65 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 035/2559 1/2/59

6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม 

2559

7,000        7,000         ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค          7,000 หจก.ล้านนา

เทค

         7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2559 1/3/59

7 ค่าน้ําดื่มสํานักงานเดือนมีนาคม 2559 1,380        1,380         ตกลงราคา น้ําดื่มพลูคํา          1,380 น้ําดื่มพลูคํา          1,380 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 037/2559 1/3/59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวดัเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

8 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์เดือนมีนาคม 

2559

22,404.85  22,404.85   ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   22,404.85  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   22,404.85 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 035/2559 1/3/59

9 ป้ายประชาสัมพันธ์จัดทําแผนชุมชน 360          360           ตกลงราคา ร้านแสนดี

โฆษณา

           360 ร้านแสนดี

โฆษณา

           360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 83/2559 4/3/59

10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน

 2559

7,000        7,000         ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค          7,000 หจก.ล้านนา

เทค

         7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2559 1/4/59

11 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนเมษายน 2559 6,750        6,750         ตกลงราคา นายสุรพงษ์  

มินทะนา

         6,750 นายสุรพงษ์  

มินทะนา

         6,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 

067.1/255

9

1/4/59

12 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์เดือนเมษายน

 2559

25,635.38  25,635.38   ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   25,635.38  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   25,635.38 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 067/2559 1/4/59

13 ค่าจ้างเหมาทําอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่มโครงการรณรงค์ป้องกันและ

ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงสงกรานต์

4,750        4,750         ตกลงราคา นางยุพา  อภิวัน          4,750 นางยุพา  อภิ

วัน

         4,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 097/2559 8/4/59

14 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

37,800      37,800       ตกลงราคา นายประสงค์  

พรหมแก้ว

       37,800 นายประสงค์ 

 พรหมแก้ว

       37,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 100/2559 22/4/59



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

15 จ้างเหมาจัดทําอาหารว่าง อาหาร

กลางวันพร้อมเครื่องดื่มพิธีเปิดอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

35,000      35,000       ตกลงราคา นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

       35,000 นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

       35,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 099/2559 22/4/59

16 จัดซื้อแบบพิมพ์ 3 รายการ 55,275      55,275       ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสา

รักษาดินแดน

       55,275 โรงพิมพ์อาสา

รักษาดินแดน

       55,275 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม

55902/402

26/4/59

17 จัดซื้อแบบพิมพ์ใช้ในงานทะเบียนราษฎ์

  4 รายการ

22,325      22,325       ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสา

รักษาดินแดน

       22,325 โรงพิมพ์อาสา

รักษาดินแดน

       22,325 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม395 29/4/59

18 ค่าน้ําดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดือน

พฤษภาคม 2559

840          840           ตกลงราคา น้ําดื่มพลูคํา            840 น้ําดื่มพลูคํา            840 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 082/2559 1/5/59

19 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน

พฤษภาคม 2559

7,000        7,000         ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค          7,000 หจก.ล้านนา

เทค

         7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2559 1/5/59

20 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนพฤษภาคม 2559 6,975        6,975         ตกลงราคา นายสุรพงษ์  

มินทะนา

         6,975 นายสุรพงษ์  

มินทะนา

         6,975 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 

067.1/255

9

1/5/59

21 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์เดือน

พฤษภาคม 2559

20,696.64  20,696.64   ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   20,696.64  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   20,696.64 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 067/2559 1/5/59



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

22 จัดซื้อวัสดุเกษตร 1 รายการ 2,200        2,200         ตกลงราคา ร้านไทอุย          2,200 ร้านไทอุย          2,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 083/2559 2/5/59

23 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน

พฤษภาคม

35,249.06  35,249.06   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

   35,249.06  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

   35,249.06 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 011/2559 12/5/59

24 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

แผนพัฒนา 3 ปี 103 เล่ม และแผน

ยุทธศาสตร์ 104 เล่ม

7,822        7,822         ตกลงราคา หจก.สารภีการ

พิมพ์

         7,822 หจก.สารภี

การพิมพ์

         7,822 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 107/2559 19/5/59

25 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์

ทะเบียน 1กฆ7891

1,380        1,380         ตกลงราคา นายดวงคํา  

จันทร์ตา

         1,380 นายดวงคํา  

จันทร์ตา

         1,380 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 108/2559 23/5/59

26 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 1, 4,

 5, 6, 8, 9 จํานวน 6 บ่อ

42,960      42,960       ตกลงราคา นายประสงค์  

พรหมแก้ว

       42,960 นายประสงค์ 

 พรหมแก้ว

       42,960 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 109/2559 23/5/59

27 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 18,450      18,450       ตกลงราคา ร้านก้อนทอง

การเกษตร

       18,450 ร้านก้อนทอง

การเกษตร

       18,450 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 86/2559 27/5/59

28 จ้างเหมาทําบอร์ดข้อมูลห้องทะเบียน

ราษฎ์ 3 ป้าย

3,050        3,050         ตกลงราคา นายสุวิน  ขันเงิน          3,050 นายสุวิน  ขัน

เงิน

         3,050 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 112/2559 30/5/59



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

29 จ้างเหมาทําเบาะฟองน้ําหุ้มผ้าโซฟา 

และทําผ้าม่านพร้อมติดตั้งรางเหล็ก

4,900        4,900         ตกลงราคา นส.วิจิตรา  โด

ดาธรรม

         4,900 นส.วิจิตรา  

โดดาธรรม

         4,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 113/2559 30/5/59

30 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 

รหัส 420-54-0015 และรหัส 

420-39-0001

6,600        6,600         ตกลงราคา นายปรากาล  

ตาคําวัน

         6,600 นายปรากาล 

 ตาคําวัน

         6,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 114/2559 31/5/59

31 จัดซื้อปั๊มน้ําบาดาล 2HP รุ่น 

100LPM14STG  และตู้คอนโทรล 2HP

 220V พร้อมอุปกรณ ์จํานวน 5 ชุดๆ 

ละ 51,550 บาท

257,750     257,750      ตกลงราคา 1.บจก.จือฮะ

เซนเตอร์

     257,750 1.บจก.จือฮะ

เซนเตอร์

      257,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 012/2559 31/5/59

     2.บจก.พรเทพ

วัสดุภัณฑ์

     265,400          

     3.หจก.ก.พัฒน

สิน

     273,900          

32 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ 7,350        7,350         ตกลงราคา หจก.คลังเครื่อง

เขียน

         7,350 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         7,350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 088/2559 1/6/59

33 จัดซื้อหมึกพิมพค์อมพิวเตอร์ 5 รายการ 6,600        6,600         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

         6,600 หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

         6,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 87/2559 1/6/59

34 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน 2559 6,750        6,750         ตกลงราคา นายสุรพงษ์  

มินทะนา

         6,750 นายสุรพงษ์  

มินทะนา

         6,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 

067.1/255

9

1/6/59



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

35 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน

มิถุนายน

66,879.12  66,879.12   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

   66,879.12  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

   66,879.12 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 011/2559 1/6/59

36 ป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด 1.20 X 

2.40 เมตร จํานวน 2 ชุด

1,300        1,300         ตกลงราคา ร้านอักษรศิลป์          1,300 ร้านอักษรศิลป์          1,300 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 117/2559 7/6/59

37 ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล 

1.20 X 2.40 เมตร 3 ป้าย

1,035        1,035         ตกลงราคา ร้านแสนดี

โฆษณา

         1,035 ร้านแสนดี

โฆษณา

         1,035 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 116/2559 8/6/59

38 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

พร้อมอุปกรณ์การฉีด 4 รายการ

26,365      26,365       ตกลงราคา ร้านเนด้ากรุ๊ป        26,365 ร้านเนด้ากรุ๊ป        26,365 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 90/2559 8/6/59

39 จ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ติดฟิว

เจอร์บอร์ด 12 ผืน

2,400        2,400         ตกลงราคา ร้านอักษรศิลป์          2,400 ร้านอักษรศิลป์          2,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 115/2559 8/6/59

40 จ้างเหมาติดตั้ง submersible deep 

well pumps จํานวน 5 บ่อ

25,000      25,000       ตกลงราคา นส.อรวรรณ  

เอี่ยมรอด

       25,000 นส.อรวรรณ  

เอี่ยมรอด

       25,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 118/2559 15/6/59

41 ป้ายไวนิลโครงการรักน้ํา รักป่า รักษา

แผ่นดิน ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร

345          345           ตกลงราคา ร้านแสนดี

โฆษณา

           345 ร้านแสนดี

โฆษณา

           345 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 122/2559 17/6/59



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

42 จ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์การออก

เสียงประชามติ 1.20 เมตร X 3 เมตร 

จํานวน 2 ผืน

864          864           ตกลงราคา ร้านแสนดี

โฆษณา

           864 ร้านแสนดี

โฆษณา

           864 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 126/2559 21/6/59

43 ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ canon ip2770 

รหัส บ.วค.02/2558

1,400        1,400         ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์          1,400 ร้านพีเอสแควร์          1,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 124/2559 22/6/59

44 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิคฟุต (งาน

ป้องกันฯ)

5,190        5,190         ตกลงราคา บจก.นิยมพานิช          5,190 บจก.นิยม

พานิช

         5,190 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 014/2559 22/6/59

45 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 

(งานป้องกัน)

36,600      36,600       ตกลงราคา บจก.นิยมพานิช        36,600 บจก.นิยม

พานิช

       36,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2559 22/6/59

46 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 33 รายการ 31,864      31,864       ตกลงราคา หจก.คลังเครื่อง

เขียน

       31,864 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

       31,864 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2559 27/6/59

47 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ 5 รายการ 17,460      17,460       ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

       17,460 หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

       17,460 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 094/2559 27/6/59

48 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 71 รายการ 14,317      14,317       ตกลงราคา หจก.เป่าเปา        14,317 หจก.เป่าเปา        14,317 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 100/2559 5/7/59



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

49 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา ขนาด 1 X 2 

เมตร จํานวน 10 ป้าย

3,000        3,000         ตกลงราคา ร้านแม็กศิลป์          3,000 ร้านแม็กศิลป์          3,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 137/2559 15/7/59

50 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 16 รายการ 7,935        7,935         ตกลงราคา หจก.คลังเครื่อง

เขียน

         7,935 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         7,935 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 101/2559 21/7/59

51 จัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 1.50 เมตร 

พร้อมเก้าอี้

4,900        4,900         ตกลงราคา รา้นราเชน

เฟอร์นิเจอร์

         4,900 ร้านราเชน

เฟอร์นิเจอร์

         4,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 17/2559 21/7/59

52 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 20 ลิตร 6,750        6,750         ตกลงราคา บจก.นิยมพานิช          6,750 บจก.นิยม

พานิช

         6,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 019/2559 27/7/59

53 จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น-น้ําร้อน แบบ 2 

หัวก๊อก

4,890        4,890         ตกลงราคา บจก.นิยมพานิช          4,890 บจก.นิยม

พานิช

         4,890 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 018/2559 27/7/59


