
แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565     
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

วันที่       เดือน  กันยายน พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ส้ำนักปลัด เดือน สิงหำคม 2565 

29,469.90.- 29,469.90.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

29,469.90.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

29,469.90.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00277/65 
12 สิงหำคม 2565 

2 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
กองช่ำง เดือน สิงหำคม 2565 

11,174.10.- 11,174.10.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

11,174.10.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

11,174.10.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00020/65 

1 ตุลำคม 2564 

3 

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
ตำมโครงกำรไข้เลือดออกประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เดือน 
สิงหำคม 2565 

3,300.- 3,300.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

3,300.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

3,300.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00194/65 
20 มิถุนำยน 2565 

4 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ส้ำนัก
ปลัดประจ้ำเดือน สิงหำคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00006/65 

1 ตุลำคม 2564 

5 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร กองช่ำง
ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
 CNTR-00017/65 

1 ตุลำคม 2564 

6 
ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร กองคลัง
ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2565 

2,400.- 2,400.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

2,400.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
 CNTR-00016/65 

1 ตุลำคม 2564 

7 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนด้ำนผู้
ช่วยงำนพัสดุ ประจ้ำเดือน 
สิงหำคม 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.รุจิดำ  นันทขว้ำง 

8,000.- 
นส.รุจิดำ  นันทขว้ำง 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00132/65 
1 เมษำยน 2565 

8 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน สิงหำคม 
2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยธนกิจ เหล่ำวิระยะวงค์ 

8,500.- 
นำยธนกิจ เหล่ำวิระยะวงค์ 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00134/65  
1 เมษำยน 2565 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน สิงหำคม 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยณัฐพงษ์  ปัญญำหล้ำ 

8,000.- 
นำยณัฐพงษ์  ปัญญำหล้ำ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00180/65  
29 เมษำยน 2565 

10 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
ดับเพลิง ประจ้ำเดือน สิงหำคม 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยชัยยุทธ  ปูธิปิน 

8,000.- 
นำยชัยยุทธ  ปูธิปิน 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00169/65  
9 พฤษภำคม 2565 

11 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนนักกำร
ภำรโรง ประจ้ำเดือน สิงหำคม 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยชำญนพเดช  แสนเงิน

8,000.- 
นำยชำญนพเดช  แสนเงิน

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 

CNTR-00170/65  
17 พฤษภำคม 

2565 

12 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ผู้ช่วย
ช่ำงเขียนแบบ ประจ้ำเดือน 
สิงหำคม 2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.ดำรำพร  แก้วกันทำ

8,000.- 
นส.ดำรำพร  แก้วกันทำ

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00137/65  
1 เมษำยน 2565 

13 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ผู้ช่วย
ช่ำงส้ำรวจ ประจ้ำเดือน สิงหำคม 
2565 

8,000.- 8,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นส.ศศิกำนต์  ปินตำ 

8,000.- 
นส.ศศิกำนต์  ปินตำ 

8,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 

CNTR-00171/65  
17 พฤษภำคม 

2565 

14 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ้ำเดือน 
สิงหำคม 2565 

8,500.- 8,500.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยสงกรำนต์  วิชำ 

8,500.- 
นำยสงกรำนต์  วิชำ 

8,500.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00140/65  
1 เมษำยน 2565 

15 
จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ด้ำน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ้ำเดือน 
สิงหำคม 2565 

7,225.81.- 7,225.81.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยทองสุข  แสนเงิน 

7,225.81.- 
นำยทองสุข  แสนเงิน 

7,225.81.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00237/65   
4 สิงหำคม ๒๕๖5 

16 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ กองช่ำง จ้ำนวน  
2 รำยกำร 

3,060.- 3,060.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนนภิสไฟฟ้ำ วิศวกรรม 

3,060.- 
ร้ำนนภิสไฟฟ้ำ วิศวกรรม 

3,060.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00236/65  
4 สิงหำคม 2565 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง 
จ้ำนวน 18 รำยกำร 

7,607.- 7,607.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

7,607.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

7,607.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00239/65  
9 สิงหำคม 2565 

18 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง  
(ดอกสว่ำน) จ้ำนวน 2 รำยกำร  

18,600.- 18,600.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิส 

18,600.- 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิส 

18,600.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00246/65 
5 สิงหำคม 2565 

19 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
จ้ำนวน 8 รำยกำร 

35,430.- 35,430.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

35,430.- 
ร้ำนบอส ออฟฟิศ 

35,430.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00242/65  
10 สิงหำคม 2565 

20 
จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน กองคลัง 
จ้ำนวน 7 รำยกำร 

2,345.- 2,345.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนเชียงกี ่
2,345.- 

ร้ำนเชียงกี่ 
2,345.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00243/65  
10 สิงหำคม 2565 

21 
จัดซื้อวัคซีนสุนัขและแมว เพ่ือ
ป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้ำ ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

72,450.- 72,450.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนรัชนำวิน เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลำย 

72,450.- 

ร้ำนรัชนำวิน เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลำย 

72,450.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00250 /65 
17 สิงหำคม 2565 

22 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำนักปลัด
จ้ำนวน 6 รำยกำร 

40,000.- 40,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

40,000.- 
หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 

40,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00251/65 
17 สิงหำคม 2565 

23 
จัดซื้อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
กองช่ำง (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) 
จ้ำนวน 1 รำยกำร  

9,000.- 9,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิส 

9,000.- 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิส 

9,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00263/65             
19 สิงหำคม 2565 

24 
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
(เครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ) กองช่ำง 
จ้ำนวน 1 รำยกำร 

50,000.- 50,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิส 

50,000.- 
หจก.เชียงรำยเซอร์วิส 

50,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00262/65             
19 สิงหำคม 2565 

25 
จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน กองช่ำง 
จ้ำนวน 48 รำยกำร 

38,020.- 38,020.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนเชียงกี ่
38,020.- 

ร้ำนเชียงกี่ 
38,020.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR -00249/65             
22 สิงหำคม 2565 

26 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ปูนซีเมนต์
ผสมเสร็จ จ้ำนวน 1 รำยกำร 

19,900.- 19,900.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 

หจก.ธนกฤต ที เอ็น 
คอนสทรัคชั่น 

19,900.- 

หจก.ธนกฤต ที เอ็น 
คอนสทรัคชั่น 

19,900.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00252/65             
25 สิงหำคม 2565 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

27 
จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ส้ำนักปลัด ประจ้ำเดือน สิงหำคม 

84,979.76.- 84,979.76.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

84,979.76.- 
หจก.ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

84,979.76.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00277/65  
12 สิงหำคม 2565 

28 

จัดซื้อวัสดุประกอบกำรฝึกอบรม 
ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพใน
ต้ำบลทรำยขำว กิจกรรมท้ำแชมพู
และน้้ำยำล้ำงจำนจำกสมุนไพร
มะกรูด 

10,590.- 10,590.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยสำมำรถ  รอดยิ้ม 

10,590.- 
นำยสำมำรถ  รอดยิ้ม 

10,590.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00275/65  
1 กันยำยน 2565 

29 
จัดจ้ำงตรวจเช็คและบ้ำรุงรักษำรถ
ผสมปูน กองช่ำง จ้ำนวน 1 คัน 

10,970.- 10,970.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
อู่ช่ำงเบส 
10,970.- 

อู่ช่ำงเบส 
10,970.- 

เป็นบุคคลที่มี
อำชีพนี้ 

CNTR-00238/65  
5 สิงหำคม 2565 

30 

จ้ำงเหมำซ่อมแซมท่อระบำยน้้ำ 
บ้ำนสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ต้ำบล
ทรำยขำว อ้ำเภอพำน จังหวัด
เชียงรำย 

41,800.- 41,800.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำงบัวลำ หมั้นเหมำะ 

41,800.- 
นำงบัวลำ หมั้นเหมำะ 

41,800.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00240/65  
9 สิงหำคม 2565 

31 
จัดจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร ตำม
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
ประชำชน จ้ำนวน 170 ชุด 

13,600.- 13,600.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

13,600.- 
ร้ำนหมูน้อยเซ็นเตอร์ 

13,600.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00244/65  
9 สิงหำคม 2565 

32 

จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกน้้ำ
อเนกประสงค์ หมำยเลขทะเบียน 
บห 9247 เชียงรำย ส้ำนักปลัด 
จ้ำนวน 1 คัน 

6,190.- 6,190.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนโจ้งเซอร์วิส 

6,190.- 
ร้ำนโจ้งเซอร์วิส 

6,190.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00253/65  
24 สิงหำคม 2565 

33 
จัดจ้ำงซ่อมแซมบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ ส้ำนักปลัด จ้ำนวน 
1 รำยกำร 

17,000.- 17,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำยเจริญ  มหิทธิวงศ์ 

17,000.- 
นำยเจริญ  มหิทธิวงศ์ 

17,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00264/65  
26 สิงหำคม 2565 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

34 

จัดจ้ำงตรวจเช็คและบ้ำรุงรักษำ
รถยนต์ส่วนกลำง ส้ำนักปลัด 
หมำยเลขทะเบียน กล 5975 
เชียงรำย จ้ำนวน 1 คัน 

5,010.81.- 5,010.81.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส 

5,010.81.- 
บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส 

5,010.81.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00276/65  
30 สิงหำคม 2565 

35 
ซื้อขำยเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก
ส้ำหรับงำนประมวลผล Aser 
จ้ำนวน 1 เครื่อง ส้ำนักปลัด 

21,290.- 21,290.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

21,290.- 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

21,290.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00255/65  
26 สิงหำคม 2565 

36 

ซื้อขำยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Brother 
จ้ำนวน 1 เครื่อง ส้ำนักปลัด 

4,000.- 4,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

4,000.- 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

4,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00256/65  
26 สิงหำคม 2565 

37 
ซื้อขำยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
สแกนเนอร์ Epson จ้ำนวน 1 
เครื่อง ส้ำนักปลัด 

26,850.- 26,850.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

26,850.- 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

26,850.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00258/65  
26 สิงหำคม 2565 

38 

ซื้อขำยเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1 กองช่ำง 
Aser จ้ำนวน 2 เครื่อง และ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำว
ด้ำ ชนิด Network แบบที่ 1 
Brother จ้ำนวน 1 เครื่อง กองช่ำง 

51,950.- 51,950.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

51,950.- 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

51,950.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00260/65  
26 สิงหำคม 2565 

39 

ซื้อขำยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Brother 
จ้ำนวน 1 เครื่อง กองช่ำง 

4,000.- 4,000.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

4,000.- 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

4,000.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00259/65  
26 สิงหำคม 2565 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

40 

ซื้อขำยเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1 Aser 
จ้ำนวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขำวด้ำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 Brother 
จ้ำนวน 3 เครื่อง กองคลัง 

90,300.- 90,300.- 
โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

90,300.- 
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

90,300.- 
เป็นบุคคลที่มี

อำชีพนี้ 
CNTR-00261/65  
30 สิงหำคม 2565 

 
 


