
                                                                                                                สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ  2561                                                                                                   แบบ  สขร .1

1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่  2 
 บา้นหวัสะพาน ต.นายางกลกั

2,760,100 2,760,100 ประกวดราคา               หจก.นุสนธ์ิกิจก่อสร้าง          
    ราคา 1,940,000  บาท

หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้าง ราคาท่ี
ตกลงจา้ง 1,768,761 บาท

เอกสารถูกตอ้งตาม 
เง่ือนไขและประกาศ

หจก.บ าเหน็จสงวนวงค ์ราคา 
2,245,000  บาท

                   หจก.อรัญจตุัรัส                
    ราคา  2,180,000  บาท

          หจก.ชยัภูมิปิรามิดก่อสร้าง       
 ราคา  2,490,000  บาท

หจก.บุ่งคลา้ก่อสร้าง  ราคา  
2,560,000  บาท

หจก.สถิตยธ์รรมชยัภูมิก่อสร้าง  ราคา
  2,015,000  บาท

              หจก.ธงชยัคา้ไมช้ยัภูมิ           
   ราคา  2,340,000  บาท

                  หจก.ธชันพวิศวกิจ            
      ราคา  2,079,770  บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา

สญัญาเลขท่ี  
6/2561  ลงวนัท่ี   
21  พ.ย.  2560   
และแกไ้ขสญัญา   
     จา้งลงวนัท่ี       

   3  พ.ค. 2561



                                                                                                                สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ  2561                                                                                                   แบบ  สขร .1

หจก.เกียรติศิริกุลคอนสทรัคชัน่   
ราคา   2,402,070  บาท

หจก.สุรเดช ส.เจริญกิจ  ราคา  
1,910,000  บาท

หจก.ขอนแก่นสินสุวรรณ (1996)  
ราคา   2,340,000  บาท

บจก.สุณภทัร  เทรดด้ิง   ราคา   
2,250,000  บาท

หจก.กาฬสินธุ์วาสนายอดก่อสร้าง  
ราคา  2,159,000  บาท

หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้าง   ราคา  
1,840,000  บาท

หจก.พิชญวิวฒัน์ การโยธา   ราคา   
2,544,900  บาท

หจก.เก็บ ทรัพย ์เพ่ิม  ราคา   
2,200,000  บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง



                                                                                                                สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ  2561                                                                                                   แบบ  สขร .1

2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่  3 
 บา้นวงัตาทา้ว   ต.นายางกลกั

2,760,100 2,760,100 ประกวดราคา               หจก.อรัญจตุัรัส                
ราคา 2,180,000  บาท

หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้างราคาท่ี
ตกลงจา้ง  1,686,540  บาท

เอกสารถูกตอ้งตาม 
เง่ือนไขและประกาศ

หจก.ชยัภูมิปิรามิดก่อสร้าง   ราคา  
2,260,000  บาท

หจก.บุ่งคลา้ก่อสร้าง  ราคา  
2,560,000  บาท

หจก.สถิตยธ์รรมชยัภูมิก่อร้าง  ราคา  
2,015,000  บาท

หจก.ธงชยัคา้ไมช้ยัภูมิ  ราคา  
2,340,000  บาท

หจก.ซบัใหญ่การโยธา  ราคา 
2,300,000  บาท

                   หจก.ธชันพวิศวกิจ           
         ราคา   2,180,000  บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

สญัญาเลขท่ี  
7/2561  ลงวนัท่ี   
21  พ.ย.  2560   
และแกไ้ขสญัญา   
     จา้งลงวนัท่ี       

   3  พ.ค. 2561



  หจก.เกียรติศิริกุลคอนสทรัคชัน่     
ราคา  2,409,680  บาท

                                                                                                                สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ  2561                                                                                                   แบบ  สขร .1

            หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้าง       
   ราคา   1,840,000  บาท

           หจก.พิชญวิวฒัน์ การโยธา       
   ราคา   2,544,900  บาท

               หจก.เก็บ ทรัพย ์เพ่ิม             
  ราคา   2,150,000  บาท

หจก.ขอนแก่นสินสุวรรณ (1996)  
ราคา   2,340,000  บาท

            บจก. สุณภทัร  เทรดด้ิง           
  ราคา   2,300,000  บาท

หจก.กาฬสินธุ์วาสนายอดก่อสร้าง  
ราคา  2,159,000   บาท

หจก.สุรเดช ส.เจริญกิจ  ราคา   
1,990,000  บาท

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป



                                                                                                                สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ  2561                                                                                                   แบบ  สขร .1

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่  6 
 บา้นโคกสะอาด

2,760,100 2,760,100 ประกวดราคา หจก.นุสนธ์ิกิจก่อสร้าง  ราคา  
1,940,000  บาท

หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้างราคาท่ี
ตกลงจา้ง  1,686,540  บาท

เอกสารถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขและประกาศ

หจก.บ าเหน็จสงวนวงค ์ ราคา  
2,245,000  บาท

หจก.อรัญจตุัรัส   ราคา   2,180,000   
บาท

หจก.บุ่งคลา้ก่อสร้าง  ราคา   
2,240,000  บาท

หจก.สถิตยธ์รรมชยัภูมิก่อสร้าง   
ราคา   2,560,000   บาท

หจก.ชยัภูมิปิรามิดก่อสร้าง  ราคา   
2,015,000  บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

สญัญาเลขท่ี  
8/2561  ลงวนัท่ี   
21  พ.ย.  2560   
และแกไ้ขสญัญา   
     จา้งลงวนัท่ี       

   3  พ.ค. 2561



หจก.ธชันพวิศวกิจ   ราคา   2,180,000
   บาท

หจก.ปรีชาพนัธุ์พาณิชย ์  ราคา    
2,510,446.05  บาท

                                                                                                                สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ  2561                                                                                                   แบบ  สขร .1

หจก.ขอนแก่นสินสุวรรณ (1996)   
ราคา   2,340,000   บาท

บจก.สุณภทัร  เทรดด้ิง   ราคา   
2,300,000  บาท

หจก.กาฬสินธุ์วาสนายอดก่อสร้าง    
ราคา   2,159,000   บาท

หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้าง    ราคา     
1,840,000  บาท

หจก.พิชญวิวฒัน์ การโยธา  ราคา    
2,544,900  บาท

หจก.เก็บ ทรัพย ์เพ่ิม   ราคา   
2,250,000  บาท

หจก.เกียรติศิริกุลคอนสทรัคชัน่   
ราคา   2,429,680  บาท

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง



                                                                                                                สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ  2561                                                                                                   แบบ  สขร .1

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่  8  
 บา้นห้วยนอ้ย

2,760,100 2,760,100 ประกวดราคา หจก.บ าเหน็จสงวนวงค ์ ราคา  
2,300,000   บาท

หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้างราคาท่ี
ตกลงจา้ง  1,686,540  บาท

เอกสารถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขและประกาศ

หจก.อรัญจตุัรัส  ราคา  2,180,000   
บาท

หจก.บุ่งคลา้ก่อสร้าง  ราคา   
2,380,000  บาท

หจก.สถิตยธ์รรมชยัภูมิก่อสร้าง   
ราคา    2,560,000   บาท

หจก.ชยัภูมิปิรามิดก่อสร้าง   ราคา   
2,015,000   บาท

หจก.ธชันพวิศวกิจ   ราคา   2,180,000
   บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

สญัญาเลขท่ี  
10/2561  ลงวนัท่ี  
 21  พ.ย.  2560   
และแกไ้ขสญัญา   
     จา้งลงวนัท่ี       

   3  พ.ค. 2561



หจก.เกียรติศิริกุลคอนสทรัคชัน่  ราคา
    2,387,486  บาท

หจก.ขอนแก่นสินสุวรรณ (1996)   
ราคา   2,340,000   บาท
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บจก.สุณภทัร  เทรดด้ิง   ราคา    
2,400,000   บาท

หจก.กาฬสินธุ์วาสนายอดก่อสร้าง   
ราคา   2,159,000  บาท

หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้าง   ราคา   
1,840,000   บาท

หจก.พิชญวิวฒัน์ การโยธา   ราคา    
2,544,900  บาท

หจก.เก็บ ทรัพย ์เพ่ิม   ราคา    
2,300,000   บาท

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีแลวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง



                                                                                                                สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ  2561                                                                                                   แบบ  สขร .1

5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบผิวดินขนาดกลาง  หมู่   7  
 บา้นคลองไทร

2,343,300 2,343,300 ประกวดราคา                หจก.ซบัใหญ่การโยธา         
      ราคา  2,000,000  บาท

     หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้าง       
ราคาท่ีตกลงจา้ง  1,697,692  บาท

เอกสารถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขและประกาศ

หจก.บ าเหน็จสงวนวงค ์ ราคา   
2,100,000  บาท

หจก.อรัญจตุัรัส   ราคา   2,199,000   
บาท

หจก.บุ่งคลา้ก่อสร้าง   ราคา    
2,150,000  บาท

หจก.สถิตยธ์รรมชยัภูมิก่อสร้าง   
ราคา   2,125,000  บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

สญัญาเลขท่ี  
9/2561  ลงวนัท่ี   
21  พ.ย.  2560   
และแกไ้ขสญัญา   
     จา้งลงวนัท่ี       

   3  พ.ค. 2561



หจก.เกียรติศิริกุลคอนสทรัคชัน่   
ราคา    2,070,000   บาท

หจก.สุรเดช ส.เจริญกิจ   ราคา    
2,085,000  บาท

หจก.ขอนแก่นสินสุวรรณ (1996)   
ราคา   2,100,000  บาท
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บจก.สุณภทัร  เทรดด้ิง   ราคา   
2,150,000   บาท

หจก.กาฬสินธุ์วาสนายอดก่อสร้าง   
ราคา   1,969,000  บาท

หจก.ต.พนูทรัพย ์ก่อสร้าง   1,840,000
   บาท

หจก.เก็บ ทรัพย ์เพ่ิม   ราคา   
1,990,000   บาท

หจก.ชยัภูมิปิรามิดก่อสร้าง   ราคา   
2,070,000  บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง
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6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นน ้าลาด -บา้นเทพนา
 บา้นน ้าลาด  หมู่  4  ต.นายาง
กลกั

5,135,200        5,135,200         ประกวดราคา หจก.บ าเหน็จสงวนวงค ์  ราคา   
3,880,000  บาท

หจก.บุ่งคลา้ก่อสร้าง ราคาท่ีตก
ลงจา้ง  3,500,000  บาท

เอกสารถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขและประกาศ

สญัญาเลขท่ี  
15/2561  ลงวนัท่ี  
 4  ธ.ค.  2560

                หจก.เตียเหล่ียงก่ี                 
 ราคา  4,250,000  บาท

            หจก.ชยัภูมิประภามณฑล        
    ราคา   3,980,000   บาท

               หจก.บุ่งคลา้ก่อสร้าง             
    ราคา    3,500,000   บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง



               หจก.สิริภูมิการโยธา             
   ราคา   3,900,000   บาท

             หจก.บา้นเพชรก่อสร้าง          
   ราคา   3,690,000  บาท
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7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นนายางกลกั - 
บา้นห้วยนอ้ย  บา้นห้วยนอ้ย 
หมู่  8

4,625,600        4,625,600         ประกวดราคาหจก.บ าเหน็จสงวนวงค ์ ราคา  3,483,000  บาทหจก.ชยัภูมิประภามณฑล  ราคา
ท่ีตกลงจา้ง   2,995,000   บาท

เอกสารถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขและประกาศ

สญัญาเลขท่ี  
5/2561  ลงวนัท่ี  
16  พ.ย.  2560

หจก.เตียเหล่ียงก่ี   ราคา    3,640,000 
 บาท

หจก.ชยัภูมิประภามณฑล   ราคา   
2,995,000   บาท

หจก.บุ่งคลา้ก่อสร้าง   ราคา   
3,400,000   บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง



หจก.สิริภูมิการโยธา   ราคา   
4,300,000   บาท

หจก.บา้นเพชรก่อสร้าง   ราคา   
3,321,000   บาท

หจก.กสิวฒัน์ก่อสร้าง 1998   ราคา   
3,410,000  บาท

หจก.ประสิทธ์ิชยัภูมิก่อสร้าง   ราคา  
 3,400,000  บาท
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หจก.เทพสถิตเป็นหน่ึงเร่ืองก่อสร้าง  
ราคา  3,780,000  บาท

8 วางท่อจ่ายน ้าขยายเขตประปา  
หมู่ 2 บา้นหวัสะพาน               
ต.นายางกลกั

838,000           838,000            ประกวดราคา                หจก.โคกกรวดคา้ไม ้           
     ราคา  658,000  บาท

หจก.ไทยวิวฒัน์ บุญภูมิ  ราคาท่ี
ตกลงจา้ง  534,500  บาท

เอกสารถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขและประกาศ

สญัญาเลขท่ี  
80/2561  ลงวนัท่ี 
 24  ก.ย  2561

           หจก.ป.วงัผาแดงก่อสร้าง         
  ราคา   599,000   บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป



           หจก.ช.ดุสิตชยัภูมิก่อสร้าง       
       ราคา   680,000  บาท

            หจก.วิชิตวิศวกรรมโยธา         
   ราคา   572,000  บาท

หจก.สถิตยธ์รรมชยัภูมิก่อสร้าง   
ราคา   588,000   บาท

             หจก.วชิระโรจน์การโยธา       
      ราคา   591,935  บาท
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      หจก.ทองเจริญเทรดด้ิง ชยัภูมิ       
  ราคา   579,500   บาท

หจก.กิตติธชั  กิตติชยั  ก่อสร้าง   ราคา
   699,000   บาท

หจก.ไทยวิวฒัน์ บุญภูมิ   ราคา   
534,500   บาท

หจก.สหชยัพฒันกิจการช่าง (1999)   
ราคา   597,000   บาท

            หจก.โอ๋โบก้ัก๊ ก่อสร้าง            
 ราคา   700,000   บาท

                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายางกลกั อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง



                หจก.ทศันียก์ารช่าง              
  ราคา   700,200  บาท


