
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจ าเดือน 40,859.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 001/2565

ตุลาคม 2564 40,859.50                             40,859.50                             1 ต.ค. 64

2 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 ชม 1,452.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 002/2565

1,452.00                               1,452.00                               4 ต.ค. 64

288/032

3 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งมม 615 ชม 94.90                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 003/2565

94.90                                   94.90                                   4 ต.ค. 64

288/033

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ตรายาง) 600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปร้ินท์ ร้านสระอูปร้ินท์ ราคาเหมาะสม 004/2565

600.00                                 600.00                                 6 ต.ค. 64

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 850.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ราคาเหมาะสม 005/2565

850.00                                 850.00                                 6 ต.ค. 64

6 จัดซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 350 มล. 2,500.00             เฉพาะเจาะจง บจ. โอเคฟู๊ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ บจ. โอเคฟู๊ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ ราคาเหมาะสม 006/2565

ส าหรับ(COVID-19) 2,500.00                               2,500.00                               6 ต.ค. 64

7 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 82-9637 ชม 2,032.80             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 007/2565

2,032.80                               2,032.80                               6 ต.ค. 64

288/034

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 ชม 1,452.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 008/2565

1,452.00                               1,452.00                               7 ต.ค. 64

288/035

9 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 ชม 406.60                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 009/2565

406.60                                 406.60                                 11 ต.ค. 64

288/036

10 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 ชม 1,452.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 010/2565

1,452.00                               1,452.00                               11 ต.ค. 64

288/037

11 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง กบ 9924 ชม 1,452.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 011/2565

1,452.00                               1,452.00                               11 ต.ค. 64

288/038

12 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง งมม 615 ชม 94.90                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 012/2565

94.90                                   94.90                                   11 ต.ค. 64

288/039

13 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (เคร่ืองตัดหญ้า) 159.50                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 013/2565

159.50                                 159.50                                 14 ต.ค. 64

288/040

14 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (เคร่ืองตัดหญ้า) 95.70                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 014/2565

95.70                                   95.70                                   14 ต.ค. 64

288/041

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

15 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขอ 4985 ชม 1,482.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 015/2565

1,482.00                               1,482.00                               15 ต.ค. 64

288/042

16 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ผต 3155 ชม 1,482.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 016/2565

1,482.00                               1,482.00                               18 ต.ค. 64

288/043

17 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ขห 5112 ชม 1,482.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 017/2565

1,482.00                               1,482.00                               18 ต.ค. 64

288/044

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (เทปก้ันเขต) 650.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ร้านไทยพัฒน์ศึกษา ราคาเหมาะสม 018/2565

650.00                                 650.00                                 18 ต.ค. 64

19 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (เคร่ืองตัดหญ้า) 180.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 019/2565

180.00                                 180.00                                 19 ต.ค. 64

288/045

20 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (เคร่ืองตัดหญ้า) 96.90                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 020/2565

96.90                                   96.90                                   20 ต.ค. 64

288/046

21 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง งมม 615 ชม 96.10                 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 021/2565

96.10                                   96.10                                   20 ต.ค. 64

288/047

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

22 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ขอ 4985 ชม 1,502.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 022/2565

1,502.00                               1,502.00                               25 ต.ค. 64

288/048

23 จัดซ้ือสายวัดผู้ป่วย หัวตะขอสวมเร็วพร้อมหัวล็อค 2,400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภัณฑ์ ร้านกุณทิราภัณฑ์ ราคาเหมาะสม 023/2565

นิรภัย 2,400.00                               2,400.00                               25 ต.ค. 64

24 จัดซ้ือทรายหยาบ จ านวน 1 คิว 480.00                เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิวไล คอนสตรัคช่ัน หจก.สิทธิวไล คอนสตรัคช่ัน ราคาเหมาะสม 024/2565

480.00                                 480.00                                 27 ต.ค. 64

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,360.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินท์เตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินท์เตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 025/2565

2,360.00                               2,360.00                               27 ต.ค. 64

26 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง กบ 9924 ชม 1,522.00             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 026/2565

1,522.00                               1,522.00                               29 ต.ค. 64

288/049

27 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ผต 3155 ชม 1,126.30             เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาเหมาะสม 027/2565

1,126.30                               1,126.30                               29 ต.ค. 64

288/050

28 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 47,483.04            เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 028/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 47,483.04                             47,483.04                             29 ต.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

29 จ้างเหมาปฏิบัติงานภายใน ศพด.อบต.สันกลาง 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ ราคาเหมาะสม 001/2565

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 8,200.00                               8,200.00                               1 ต.ค. 64

30 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยธรุการ ศพด. 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา  จีรัตน์ นางสาวจันจิรา  จีรัตน์ ราคาเหมาะสม 002/2565

อบต.สันกลาง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 8,200.00                               8,200.00                               1 ต.ค. 64

31 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานภารโรงของ 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  ดีต๋า นายไชยรัตน์  ดีต๋า ราคาเหมาะสม 003/2565

โรงเรียนอนุบาล ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 8,200.00                               8,200.00                               1 ต.ค. 65

32 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าและ 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์  เชียงใจ นายศิริพงษ์  เชียงใจ ราคาเหมาะสม 004/2565

ดูแลเคร่ืองเสียงภายในต าบลสันกลาง ประจ าเดือน 8,200.00                               8,200.00                               1 ต.ค. 64

ตุลาคม 2564

33 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต ราคาเหมาะสม 005/2565

อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               1 ต.ค. 64

34 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์  เปล่งศรี นายศรัณย์  เปล่งศรี ราคาเหมาะสม 006/2565

อบต.สันกลาง 8,200.00                               8,200.00                               1 ต.ค. 64

35 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 1,420.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด ราคาเหมาะสม 007/2565

1,420.00                               1,420.00                               1 ต.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

36 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ 2,388.00             เฉพาะเจาะจง ร้านช่างกระดาษก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านช่างกระดาษก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาเหมาะสม 008/2565

2,388.00                               2,388.00                               6 ต.ค. 64

37 จ้างเหมาจัดท าป้ายเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิก 600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใสแอดไซน์ ร้านแก้มใสแอดไซน์ ราคาเหมาะสม 009/2565

สภาและนายก อบต. 600.00                                 600.00                                 6 ต.ค. 64

38 จ้างเหมาจ้ดท าป้ายเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิก 1,442.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใสแอดไซน์ ร้านแก้มใสแอดไซน์ ราคาเหมาะสม 010/2565

สภาและนายก อบต. 1,442.00                               1,442.00                               6 ต.ค. 64

39 จ้างเหมาจัดท าป้ายตามโครงการเลือกต้ังเชิง 663.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใสแอดไซน์ ร้านแก้มใสแอดไซน์ ราคาเหมาะสม 011/2565

สมานฉันท์ 663.00                                 663.00                                 18 ต.ค. 64

40 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลข้อความกักตัวเส่ียง 500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแก้มใสแอดไซน์ ร้านแก้มใสแอดไซน์ ราคาเหมาะสม 012/2565

โควิด-19 500.00                                 500.00                                 19 ต.ค. 64

41 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ผต 3155 ชม 1,726.33             เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่ เซลล์ จ ากัด บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่ เซลล์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 013/2565

1,726.33                               1,726.33                               26 ต.ค. 64

42 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ศพด. 850.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 014/2565

850.00                                 850.00                                 27 ต.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

43 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร-เข้าเล่ม สรุปผลการด าเนิน 212.00                เฉพาะเจาะจง ร้านช่างกระดาษก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านช่างกระดาษก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ราคาเหมาะสม 015/2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 212.00                                 212.00                                 27 ต.ค. 64

44 จ้างเหมาปฏิบัติงานภายใน ศพด.อบต.สันกลาง 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ นางลัดดา  สิงห์ต๊ะ ราคาเหมาะสม 016/2565

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 8,200.00                               8,200.00                               29 ต.ค. 64

45 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานภารโรงของ 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายไชยรัตน์  ดีต๋า นายไชยรัตน์  ดีต๋า ราคาเหมาะสม 017/2565

โรงเรียนอนุบาล ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 8,200.00                               8,200.00                               29 ต.ค. 64

46 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยธรุการ ศพด. 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวจันจิรา  จีรัตน์ นางสาวจันจิรา  จีรัตน์ ราคาเหมาะสม 018/2565

อบต.สันกลาง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 8,200.00                               8,200.00                               29 ต.ค. 64

47 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าและ 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์  เชียงใจ นายศิริพงษ์  เชียงใจ ราคาเหมาะสม 019/2565

ดูแลเคร่ืองเสียงภายในต าบลสันกลาง ประจ าเดือน 8,200.00                               8,200.00                               29 ต.ค. 64

พฤศจิกายน 2564

48 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต นางสาวนฤนาถ  โอโอ๊ต ราคาเหมาะสม 020/2565

อบต.สันกลาง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 8,200.00                               8,200.00                               29 ต.ค. 64

49 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 8,200.00             เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์  เปล่งศรี นายศรัณย์  เปล่งศรี ราคาเหมาะสม 021/2565

อบต.สันกลาง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 8,200.00                               8,200.00                               29 ต.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

50 จ้างเหมาเอกชนด าเนินการจัดเก็บและขนขยะ 1,200,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.จินตนาริไซเคิล หจก.จินตนาริไซเคิล มีความจ าเป็น สัญญา 001/2565

มูลฝอยในต าบลสันกลาง จ านวน 9 หมู่บ้าน ข้อ 78 (ค) 1,200,000.00                         1,200,000.00                         ต้องจ้างต่อเน่ือง 1 ต.ค. 64

ตามจุดเส้นทางตามตารางการจัดเก็บท่ีก าหนด

51 จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 228,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พนธกร การโยธา หจก.พนธกร การโยธา ราคาเหมาะสม สัญญา 002/2565

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชม.ถ.191-00012 228,000.00                           228,000.00                           25 ต.ค. 64

ซอย 3 บ้านทุ่งอ้อ หมู่ท่ี 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป


