
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาคนสวน 6,820.00 6,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  ตามพระหตั 6,820.00 นายวิโรจน์  ตามพระหตั ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.131/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
2 จ้างเหมาคนสวน 7,440.00 7,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปะทีป เพช็ร์กล่อง 7,440.00 นายปะทีป เพช็ร์กล่อง ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.132/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
3 จ้างเหมาท่าความสะอาดอาคารส่งเสริมฯ (ศูนย)์ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นิภาพร อินทสุวรรณ 6,000.00 น.ส.นิภาพร อินทสุวรรณ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.133/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
4 จ้างเหมาท่าความสะอาดตึก Cohort 7,750.00 7,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวประกาย บุญเรือง 7,750.00 น.ส.ดาวประกาย บัญเรือง ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.134/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
5 จ้างเหมาท่าความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกชัน้ล่าง 7,130.00 7,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยา นาคพนัธ์ 7,130.00 นางสาวจรรยา นาคพนัธ์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.135/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
6 จ้างเหมาท่าความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกชัน้ล่าง 6,600.00 6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิรณัฐ  ไตรภาค 6,600.00 นางสาวจิรณัฐ  ไตรภาค ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.136/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
7 จ้างพนักงานประกอบอาหาร 8,370.00 8,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.มัทรี โตธัญญะ 8,370.00 น.ส.มัทรี โตธัญญะ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.137/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
8 จ้างพนักงานประกอบอาหาร 8,370.00 8,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวดี ไตรภาค 8,370.00 น.ส.สุภาวดี ไตรภาค ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.138/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
9 จ้างเหมาขนขยะติดเชือ้ 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา บุตรเสน่ห์ 3,000.00 นายวิทยา บุตรเสน่ห์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.139/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที สาธารณสุข 6,045.00 6,045.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุรีย์พร เชือ้เขตรกรรม 6,045.00 น.ส.สุรีย์พร เชือ้เขตรกรรม ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.140/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
11 จ้างเหมาท่าความสะอาดทัพยายปอน 6,600.00 6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร ชา่นาญเขตกรณ์ 6,600.00 นายวิเชียร ชา่นาญเขตกรณ์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.141/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
12 จ้างเหมาพนักงานพสัดุ 7,700.00 7,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รชนี ชาญธัญกรรม 7,700.00 น.ส.รชนี ชาญธัญกรรม ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.142/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
13 จ้างเหมาพนักงานการเงินและบัญชี 7,350.00 7,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภคัจิรา  ค่าอ่อน 7,350.00 นางสาวภคัจิรา  ค่าอ่อน ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.143/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
14 เจ้าเหมาผู้ช่วยข้างเก้าอีท้ันตกรรม 8,680.00 8,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดา  ดวงไผ่ 8,680.00 นายศักดา  ดวงไผ่ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.144/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
15 จ้างเหมาพนักงานเปล 10,385.00 10,385.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์ อินทรประเสริฐ 10,385.00 นายจตุรงค์ อินทรประเสริฐ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.145/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
16 จ้างเหมาพนักงานเปล 7,440.00 7,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนนทชัย บุญกมุติ 7,440.00 นายนนทชัย บุญกมุติ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.146/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
17 จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้งานหอ้งคลอดและผู้ป่วยรวม 7,440.00 7,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาภรณ์ สีฟุง้ 7,440.00 น.ส.สุภาภรณ์ สีฟุง้ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.147/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564

18 จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้งานหอ้งคลอดและผู้ป่วยรวม 7,750.00 7,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงอมร นพคุณ 7,750.00 น.ส.ดวงอมร นพคุณ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.148/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564

19 จ้างเหมารักษาดูแลความปลอดภยั 6,905.00 6,905.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณภทัร  แตงสุด 6,905.00 นายณภทัร  แตงสุด ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.149/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
20 จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การกีฬา 9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ลลิตา เครือทราย 9,500.00 น.ส. ลลิตา  เครือทราย ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.150/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
21 จ้างเหมาแก้ไขข้อมูล 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์  จั นหนู 2,000.00 นายณัฐกานต์  จั นหนู ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.151/2565 ลว 1 ธ.ค. 2564
22 ค่าเช่าเครื องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ x-ray      

เป็นระบบดิจิตอล เดือนธันวาม 2564
41,500.00 41,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทรานสเทค จก. 41,500.00 บ.ทรานสเทค จก. ราคาต า่สุดและเหมาะสม ท.6/2564 ลว 30 ก.ย. 2564

23 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน / หนังสือพมิพ ์ธ.ค. 2564 830.00 830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐเสถียร 830.00 ร้านเศรษฐเสถียร ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลทัพทัน

วนัที ่ 30  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2564

แบบ สขร.01

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

24 จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เดือนธันวาคม 2564 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส่านักงานหนังสือพมิพเ์มืองอุทัยฯ 1,000.00 ส่านักงานหนังสือพมิพเ์มืองอุทัยฯ ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

25 ซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน / เก้าอี ้หอ้งเบอร์ 8 3,150.00 3,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา่กัด พฒันาภรณ์
เฟอร์ นิมาร์ท

3,150.00 หา้งหุน้ส่วนจา่กัด พฒันาภรณ์
เฟอร์ นิมาร์ท

ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

26 ซ้ือวัสดุการเกษตร / กากน้า่ตาล 1,380.00 1,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร 1,380.00 ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

27 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / EM 1,920.00 1,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร 1,920.00 ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

28 จัดซ้ือวัสดุบริโภคและวัสดุงานบ้านงานครัว /      
อาหารสด-แหง้

10,316.00 10,316.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชิต  จั นเทศ 10,316.00 นายวิชิต จั นเทศ ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.113/2565 ลว. 2 ธ.ค. 2564

29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว / สบูเ่หลวล้างมือ 4,200.00 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จา่กัด 4,200.00 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จา่กัด ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
30 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น / แก๊สหงุต้ม 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. น้า่ทิพย์แก๊ส 7,200.00 หจก. น้า่ทิพย์แก๊ส ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.116/2565 ลว. 3 ธ.ค. 2564
31 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง / ลูกบิลประตู 3,510.00 3,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ว.ชาลิตา 3,510.00 ร้าน ว.ชาลิตา ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
32 ซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน / พดัลมดูดอากาศ 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยวิทย-ุบริการ 2,500.00 ร้านวิชัยวิทย-ุบริการ ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
33 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ / สาย 700.00 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยวิทย-ุบริการ 700.00 ร้านวิชัยวิทย-ุบริการ ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
34 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว /ถังฝาสูง 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง 1,800.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
35 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง / เปลี ยนแบต            

รถ กง 744 อน.
3,200.00 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร 3,200.00 ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

36 ซ้ือวัสดุการเกษตร / บาร์, โช่, เหรียญ 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร 1,800.00 ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

37 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น / คาสตรอล 145.00 145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร 145.00 ร้านโชคทวีกิจเครื องมือการเกษตร ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

38 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง /               
 รถ นข 1210 อน

37,129.00 37,129.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ส.ใหญ่ยนต์จูนนิ ง จา่กัด 37,129.00 บ.ส.ใหญ่ยนต์จูนนิ ง จา่กัด ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.126/2565 ลว. 8 ธ.ค. 2564

39 จัดซ้ือวัสดุบริโภคและวัสดุงานบ้านงานครัว /      
อาหารสด-แหง้

20,240.00 20,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชิต  จั นเทศ 20,240.00 นายวิชิต จั นเทศ ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.126/2565 ลว. 9 ธ.ค. 2564

40 ซ้ือวัสดุส่านักงาน เดือนธันวาคม 2564 19,560.00 19,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ศกลวรรณ 19,560.00 ร้าน ศกลวรรณ ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.127/2565 ลว. 9 ธ.ค. 2564
41 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส่านักงาน / เปลี ยนเบาะเก้าอี้ 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบาะทัพทัน 6,900.00 ร้านเบาะทัพทัน ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
42 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง / สายฉีดชา่ระ 1,790.00 1,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ว.ชาลิตา 1,790.00 ร้าน ว.ชาลิตา ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
43 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร / เครื องสูบน้า่ 8,132.00 8,132.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วิศวกรไทย 8,132.00 ร้าน วิศวกรไทย ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.132/2565 ลว. 14 ธ.ค. 2564
44 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ / หมึก 7,110.00 7,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจ เอส คอมพวิเตอร์ 7,110.00 หจก. เจ เอส คอมพวิเตอร์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.133/2565 ลว. 14 ธ.ค. 2564
45 ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจา่ทาง 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมยศ กลั นเมฆ 6,000.00 นายสมยศ กลั นเมฆ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.168/2565 ลว. 14 ธ.ค. 2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

46 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว / เตา ลูกยาง 780.00 780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวินัย 780.00 ร้านวินัย ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
47 จ้างเหมานักวิชาการคอมพวิเตอร์ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัชรพงษ ์ ตันติพงษ์ 6,000.00 นายวัชรพงษ ์ ตันติพงษ์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม จ.170/2565 ลว 15 ธ.ค. 2564
48 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว / ถุงยางมือ 1,300.00 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บรรณฉัตร์ 1,300.00 ร้าน บรรณฉัตร์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
49 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ / ชุดราวหลอดไฟ 540.00 540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยวิทย-ุบริการ 540.00 ร้านวิชัยวิทย-ุบริการ ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
50 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ / หมึก 5,200.00 5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจ เอส คอมพวิเตอร์ 5,200.00 หจก. เจ เอส คอมพวิเตอร์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.135/2565 ลว. 15 ธ.ค. 2564
51 จัดซ้ือวัสดุบริโภคและวัสดุงานบ้านงานครัว /      

อาหารสด-แหง้
17,510.00 17,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชิต  จั นเทศ 17,510.00 นายวิชิต จั นเทศ ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.137/2565 ลว. 16 ธ.ค. 2564

52 ซ้ือวัสดุบริโภค / ข้าวสาร 3,150.00 3,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนอง
ยายดา จา่กัด

3,150.00 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนอง
ยายดา จา่กัด

ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

53 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง /               
 รถ กง 9307 อน

4,611.70 4,611.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอุทัยธานี 4,611.70 บ.โตโยต้าอุทัยธานี ราคาต า่สุดและเหมาะสม -

54 จ้างเหมาดูดสิ งปฏกิูล 600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา บุตรเสน่ห์ 600.00 นายวิทยา บุตรเสน่ห์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
55 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง / สายฉีดชา่ระ 230.00 230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ว.ชาลิตา 230.00 ร้าน ว.ชาลิตา ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
56 ซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน / เก้าอี้ 18,900.00 18,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา่กัด พฒันาภรณ์

เฟอร์ นิมาร์ท
18,900.00 หา้งหุน้ส่วนจา่กัด พฒันาภรณ์

เฟอร์ นิมาร์ท
ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.140/2565 ลว. 17 ธ.ค. 2564

57 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ / เครื องพมิพ์ 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจ เอส คอมพวิเตอร์ 1,500.00 หจก. เจ เอส คอมพวิเตอร์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
58 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง / โช้คประตู 1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ว.ชาลิตา 1,400.00 ร้าน ว.ชาลิตา ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
59 จ้างล้างครุภณัฑ์ส่านักงาน / ล้างแอร์ 600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ธวัชชัยแอร์ 600.00 ร้าน ธวัชชัยแอร์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
60 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง / กุญแจบานเลื อน 300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ว.ชาลิตา 300.00 ร้าน ว.ชาลิตา ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
61 จัดซ้ือวัสดุบริโภคและวัสดุงานบ้านงานครัว /    

อาหารสด-แหง้
13,693.00 13,693.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชิต  จั นเทศ 13,693.00 นายวิชิต จั นเทศ ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.148/2565 ลว. 23 ธ.ค. 2564

62 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ / เครื องอ่านบาร์โค้ด 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจ เอส คอมพวิเตอร์ 3,600.00 หจก. เจ เอส คอมพวิเตอร์ ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
63 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง / มือจับกระจก 220.00 220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ว.ชาลิตา 220.00 ร้าน ว.ชาลิตา ราคาต า่สุดและเหมาะสม -
64 จัดซ้ือวัสดุบริโภคและวัสดุงานบ้านงานครัว /      

อาหารสด-แหง้
13,706.00 13,706.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชิต  จั นเทศ 13,706.00 นายวิชิต จั นเทศ ราคาต า่สุดและเหมาะสม ซ.160/2565 ลว. 30 ธ.ค. 2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

รวม 435,127.70 435,127.70  435,127.70




























