
ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ใหบุ้คคลเส่ียง 4,200.00                 4,200.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  66/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่23)  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวันที ่ 3 พฤษภำคม  2565
เสนอรำคำ    4,200.-  บำท รำคำ     4,200.-  บำท

2 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 13 รำยกำร 7,990.00                 7,990.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตกำรค้ำ  ร้ำนมำนิตกำรค้ำ  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  67/2565
โดย นำยมำนิต จงน้อมกลำง โดย นำยมำนิต จงน้อมกลำง เหมำะสม ลงวันที ่  6  พฤษภำคม  2565
เสนอรำคำ    7,990.-  บำท รำคำ     7,990.-  บำท

3 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ใหบุ้คคลเส่ียง 7,700.00                 7,700.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  68/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่24) โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวันที ่ 6   พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  7,700.-บำท รำคำ  7,700.-บำท

4 ซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิงพน่หมอกควัน (แผนงำนสำธำรณสุข) 5,259.80 5,259.80 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนันต์บริกำรปโิตเลียม หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนันต์บริกำรปโิตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  69/2565
 โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว    โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว   เหมำะสม ลงวันที ่  6  พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  5,259.80 บำท รำคำ  5,259.80 บำท

5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 31,800.00 31,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  70/2565

จ ำนวน 2  เคร่ือง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่  9  พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  31,800.- บำท รำคำ  31,800.- บำท

6 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ใหบุ้คคลเส่ียง 7,280.00                 7,280.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  71/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่25) โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวันที ่ 12 พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  7,280.-บำท รำคำ  7,280.-บำท

7 จัดซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิงพน่หมอกควัน เพือ่ใช้ในกำรพน่ 1,223.70 1,223.70 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  ศิริอนนัต์บริกำรปโิตเลียม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  71/2565

พน่หมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก  บ้ำนส้ม  หมูท่ี ่2  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว เหมำะสม ลงวันที ่18  พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  1,223.70  บำท    รำคำ  1,223.70  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่  2   เดือน  สิงหำคม   พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ ำนวน  5 รำยกำร (กองช่ำง) 9,850.00                 9,850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  72/2565

โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่19  พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  9,850.-  บำท    รำคำ  9,850.-  บำท

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ส ำหรับงำนประมวลผล 21,900.00               21,900.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  73/2565

จ ำนวน 1 เคร่ือง (กองช่ำง) โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 20 พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  21,900.-  บำท    รำคำ  21,900.-  บำท

10 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ใหบุ้คคลเส่ียงต่อ 1,040.00 1,040.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 74/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่26) โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวันที ่ 20 พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  1,040.-บำท   รำคำ  1,040.-บำท

11 จดัซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค (ถงุยงัชพี) ใหบ้คุคลเส่ียง 2,080.00                 2,080.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  75/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่27) โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวันที ่ 23 พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  2,080.-  บำท   รำคำ   2,080.- บำท

12 ซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิงพน่หมอกควัน  เพือ่ใช้ในกำรพน่ 1,224.90 1,224.90 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  ศิริอนนัต์บริกำรปโิตเลียม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  76/2565

หมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก  บ้ำนมะระ  หมูท่ี ่3  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว เหมำะสม ลงวันที ่ 24 พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ  1,224.90  บำท   รำคำ   1,224.90 บำท

13 จดัซ้ือชดุตรวจ Antigen Test Kits (ATK) 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอปเปิ้ลเวส ร้ำนแอปเปิ้ลเวส สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  77/2565

และวัสดุกำรแพทย์ในกำรตรวจหำเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 เสนอรำคำ   25,000.- บำท   รำคำ   25,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 25 พฤษภำคม  2565

(COVID-19)  ตำมโครงกำรคัดกรองผู้มีควำมเส่ียงในกำร

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

14 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ใหบุ้คคลเส่ียงต่อ 1,560.00                 1,560.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  78/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่28) โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวันที ่ 27 พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ    1,560.-  บำท รำคำ     1,560.-  บำท

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

15 ซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,240.00                 6,240.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  79/2565

โดย นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี โดย นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี เหมำะสม ลงวันที ่ 30 พฤษภำคม  2565

เสนอรำคำ    6,240.-  บำท รำคำ     6,240.-  บำท

16 จัดซ้ือเคร่ืองท ำควำมเย็น (ครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว) 59,000.00               59,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีแอล.เอฟ.กรุ๊ป  ร้ำน พ.ีแอล.เอฟ.กรุ๊ป  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่11/2565

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วน โดย นำงสำวส ำริด  ค ำกลำง โดย นำงสำวส ำริด  ค ำกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 6 พฤษภำคม  2565

ต ำบลดอนชมพ ู จ ำนวน  1  เคร่ือง เสนอรำคำ    59,000.-  บำท รำคำ     59,000.-  บำท

17 จ้ำงเหมำจัดท ำใบเสร็จค่ำน้ ำประปำ จ ำนวน  14,000 ชุด 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชัน่ จ ำกัด บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชัน่ จ ำกัด งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  67/2565

เสนอรำคำ  35,000.-บำท   รำคำ  35,000.-บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 3  พฤษภำคม  2565

18 จ้ำงเหมำซ่อมแซมฝ้ำเพดำนอำคำรอเนกประสงค์เฉลิม 28,870.00               28,870.00 เฉพำะเจำะจง นำยชชูพี  หว่งสูงเนนิ นำยชูชีพ  หว่งสูงเนิน งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  68/2565

พระเกียรติ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ  28,870.-บำท    รำคำ  28,870.-บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 9  พฤษภำคม  2565

19 จ้างเหมาพน่หมอกควัน เพือ่ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด 2,100.00                 2,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิ่ง  บม่ทองหลำง นำยกิ่ง  บม่ทองหลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  69/2565

ออก ในสถำนศึกษำเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ  2,500.-บำท เสนอรำคำ  2,500.-บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 9  พฤษภำคม  2565

จ ำนวน 6 วัน 

20 จ้างเหมาพน่หมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1,050.00                 1,050.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิ่ง  บม่ทองหลำง นำยกิ่ง  บม่ทองหลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  70/2565
บ้ำนส้ม  หมูท่ี ่2 เสนอรำคำ  1,050.-บำท เสนอรำคำ  1,050.-บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 18  พฤษภำคม  2565

21 จ้างเหมาพน่หมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1,050.00                 1,050.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิ่ง  บม่ทองหลำง นำยกิ่ง  บม่ทองหลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  71/2565
บ้ำนมะระ  หมูท่ี ่3 เสนอรำคำ  1,050.-บำท เสนอรำคำ  1,050.-บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 24  พฤษภำคม  2565

(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
(นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง           

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์
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