
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 13,309.64                    13,309.64           เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   1/2565
ประจ ำปีงบงบประมำณ พ.ศ.2564  โดย   นำยสมชำย  ไพรำม  โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี    5   ตุลำคม  2564

เสนอรำคำ    13,309.64  บำท รำคำ     13,309.64  บำท

2 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง (กองช่ำง) 1,472.50                      1,472.50             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   2/2565
หมำยเลขทะเบียน ผษ–8508 นม และรถแบคโฮ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    5   ตุลำคม  2564
ประจ ำเดือน  ตุลำคม  2564 เสนอรำคำ    1,472.50  บำท รำคำ     1,472.50  บำท

3 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง (ส ำนกังำนปลดั)  ส ำหรับใชร้ถยนต์ 2,972.50 2,972.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   3/2565
ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน กพ – 3853 นม และ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    8   ตุลำคม  2564
หมำยเลขทะเบียน กฉ - 9632 ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564 เสนอรำคำ    2,972.50  บำท รำคำ     2,972.50  บำท

4 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับศูนยป์ระสำนงำนเลือกตั้งฯ  4,372.00                      4,372.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   4/2565
โครงกำรจดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วน โดย นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    8  ตุลำคม  2564
ต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ   4,372.-   บำท รำคำ      4,372.- บำท

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใชใ้นโครงกำรจดักำรเลือกตั้ง 6,190.00                      6,190.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   5/2565
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    20   ตุลำคม  2564

เสนอรำคำ    6,100.-   บำท รำคำ      6,100.- บำท

6 ซ้ือวสัดุท ำโครงป้ำยประชำสมัพนัธ์ส ำหรับเชิญชวนให้ 2,194.00                      2,194.00             เฉพำะเจำะจง หจก. ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก. ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   6/2565
ไปเลือกตั้ง โครงกำรจดักำรเลือกตั้งขององคก์ำร โดยนำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน์ โดยนำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี    21   ตุลำคม  2564
บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ    2,194.-   บำท รำคำ      2,194.-  บำท

7 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 12,730.96                    12,730.96 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   7/2565
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  โดย   นำยสมชำย  ไพรำม  โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี    27   ตุลำคม  2564

เสนอรำคำ    12,730.96  บำท รำคำ     12,730.96  บำท

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ตุลำคม  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัท่ี       3      เดือน  ธนัวำคม   พ.ศ.  2564

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

8 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (จดัท ำถุงยงัชีพ) ใหบ้คุคลเส่ียง 3,500.00                      3,500.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   8/2565
ต่อกำรเกิดโรค COVID-19  บำ้นจอก  หมูท่ี่ 11 รอบท่ี 1 โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    27   ตุลำคม  2564

เสนอรำคำ    3,500.-  บำท รำคำ     3,500.-  บำท

9 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล - 87,771.68 87,771.68 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   1/2565
ระดบัประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  โดย   นำยสมชำย  ไพรำม  โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี    5   ตุลำคม  2564

เสนอรำคำ    87,771.68  บำท รำคำ     87,771.68  บำท

10 ซ้ืออำหำรสตัวเ์ล้ียงขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 124,800.00                  124,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล นนัทจนัทร์ นำยภูวดล นนัทจนัทร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   2/2565
ดอนชมพู เสนอรำคำ    124,800.-  บำท รำคำ     124,800.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    7   ตุลำคม  2564

11 ซ้ืออำหำรเสริม (นม)  ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล - 83,955.52  83,955.52  เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   3/2565
ระดบัประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  โดย   นำยสมชำย  ไพรำม  โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี    27   ตุลำคม  2564

เสนอรำคำ    83,955.52  บำท รำคำ     83,955.52  บำท

12
เช่ำสถำนท่ี เพ่ือใชส้ ำหรับเป็นศูนยก์กักนัโรคทอ้งถ่ิน 
(Local Quarantine)

15,000.00                    15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศรีทอง วฒันำกลำง นำยศรีทอง วฒันำกลำง งำนเช่ำมีคุณภำพและรำคำ สญัญำเช่ำเลขท่ี   1/2565
(Local Quarantine) เสนอรำคำ    15,000.-  บำท รำคำ     15,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    5   ตุลำคม  2564

13 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรอ ำเภอโนนสูง  เพ่ือถ่ำยเอกสำร 7,200.00                      7,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   2/2565
หนงัสือรำชกำรใหก้บัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง  โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี    5   ตุลำคม  2564
ดอนชมพ ู อ  ำเภอโนนสูง จงัหวดันครรำชสีมำ เสนอรำคำ    7,200.-  บำท รำคำ     7,200.-  บำท
หว้งระหว่ำงเดือน กรกฎำคม2564 – เดือนกนัยำยน2564 

14 จ้างเหมาท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง 1,360.00                      1,360.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท    ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   3/2565
โครงกำรจดักำรเลือกตั้งขอองคก์ำรบริหำรส่วน  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี    8   ตุลำคม  2564
ต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ    1,360.-  บำท รำคำ     1,360.-  บำท

15 จ้างเหมาท าตรายางส าหรับใชใ้นการปฏบิัติงาน  950.00                         950.00 เฉพำะเจำะจง ชยัพรกำรพิมพ ์ ชยัพรกำรพิมพ ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   4/2565
โครงกำรจดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วน โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนงั โดย นำงสำวปภงักร เจริญทะนงั เหมำะสม ลงวนัท่ี    20   ตุลำคม  2564
ต ำบลดอนชมพ ู จ  ำนวน 4 รำยกำร เสนอรำคำ    950.-  บำท รำคำ     950.-  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

16 จ้างเหมาท าตรายางส าหรับใชใ้นการปฏบิัติงานราชการ 1,530.00                      1,530.00 เฉพำะเจำะจง ชยัพรกำรพิมพ ์ ชยัพรกำรพิมพ ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   5/2565
จ ำนวน 4  รำยกำร โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนงั โดย นำงสำวปภงักร เจริญทะนงั เหมำะสม ลงวนัท่ี    21   ตุลำคม  2564

เสนอรำคำ    1,530.-  บำท รำคำ     1,530.-  บำท

17 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ส าหรับปิดประกาศ 37,800.00                    37,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท    ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   6/2565
ประจ ำหน่วยเลือกตั้งและส ำหรับขีดคะแนน โครงกำร โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี    21   ตุลำคม  2564
จดักำรเลือกตั้งขอองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    37,800.-  บำท รำคำ     37,800.-  บำท

18 จำ้งเหมำผูช่้วยงำนจดัเก็บรำยได ้ขององคก์ำรบริหำร 108,000.00                  108,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุกญัญำ  คล่องใจ นำงสำวสุกญัญำ  คล่องใจ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   1/2565
ส่วนต ำบลดอนชมพ ู (กองคลงั) เสนอรำคำ  108,000.-บำท เสนอรำคำ  108,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   ตุลำคม  2564

19 จำ้งเหมำบริกำรผูช่้วยธุรกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและ 9,000.00                      9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนิสำ  ไดง้ำน นำงสำวสุนิสำ  ไดง้ำน งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   2/2565
วฒันธรรม องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ  108,000.-บำท เสนอรำคำ  108,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   ตุลำคม  2564

20 จำ้งเหมำรักษำควำมปลอดภยัสถำนท่ีรำชกำรของ 108,000.00                  108,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมำน  ดีโพธ์ิ นำยสมำน  ดีโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   3/2565
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู(ส ำนกังำนปลดั)  เสนอรำคำ  108,000.-บำท เสนอรำคำ  108,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   ตุลำคม  2564

21 จำ้งเหมำรักษำควำมปลอดภยัสถำนท่ีรำชกำรของ 108,000.00                  108,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประกอบ  เจริญสุข นำยประกอบ  เจริญสุข งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   4/2565
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู(ส ำนกังำนปลดั)  เสนอรำคำ  108,000.-บำท เสนอรำคำ  108,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   ตุลำคม  2564

22 จำ้งเหมำดูแลรักษำตน้ไม ้สวนไมป้ระดบั สวนหยอ่ม  78,000.00                    78,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยหนู  สืบกลำง นำยหนู  สืบกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   5/2565
และสนำมหญำ้ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ  78,000.-บำท เสนอรำคำ  78,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   ตุลำคม  2564

23 จำ้งเหมำบริกำรบคุคลท ำควำมสะอำด  ในสถำนท่ีกกัตวั 1,200.00                      1,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเกตนสิ์รี  สินปรุ นำงสำวเกตนสิ์รี  สินปรุ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   6/2565
(Local Quarantine) เพ่ือรับรองผูท่ี้เดินทำงมำจำกพ้ืนท่ี เสนอรำคำ  1,200.-บำท เสนอรำคำ  1,200.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   ตุลำคม  2564
ควบคุมสูงสุดและเขม้งวด ณ วดัป่ำศรีถำวรวฒันำ
บำ้นสระพรวน  หมูท่ี่ 4

(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

   

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์
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