
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 วสัดุบริโภค 2,040.00           2,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.124.2/65

2,040.00 2,040.00 1 ก.พ. 65

2 วสัดุบริโภค 7,320.00           7,320.00         เฉพาะเจาะจง นายหงิม โชติพงศ์พุฒิ นายหงิม โชติพงศ์พุฒิ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.125.2/65

7,320.00 7,320.00 1 ก.พ. 65

3 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100.00             100.00            เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.126.2/65

100.00 100.00 2 ก.พ. 65

4 วสัดุก่อสร้าง 3,822.04           3,822.04         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.127.2/65

3,822.04 3,822.04 3 ก.พ. 65

5 วสัดุบริโภค 2,595.00           2,595.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.128.2/65

2,595.00 2,595.00 3 ก.พ. 65

6 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 1,936.00           1,936.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.129.2/65

1,936.00 1,936.00 4 ก.พ. 65

7 จ้างเหมาบริการอืน่ 18,500.00         18,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สมโชติ นายสมบัติ สมโชติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.228/65

18,500.00 18,500.00 4 ก.พ. 65

8 จ้างเหมาบริการอืน่ 1,300.00           1,300.00         เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สมโชติ นายสมบัติ สมโชติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.229/65

1,300.00 1,300.00 4 ก.พ. 65

9 จ้างเหมาบริการอืน่ 2,800.00           2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ สมโชติ นายสมบัติ สมโชติ สืบราคาจากท้องตลาด จ.230/65

2,800.00 2,800.00 4 ก.พ. 65

10 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,050.00           1,050.00         เฉพาะเจาะจง เปีย๊กมอเตอร์ เปีย๊กมอเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.231/65

1,050.00 1,050.00 4 ก.พ. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

11 วสัดุบริโภค 3,420.30           3,420.30         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.130.2/65

3,420.30 3,420.03 7 ก.พ. 65

12 วสัดุก่อสร้าง 1,080.70           1,080.70         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.131.2/65

1,080.70 1,080.70 7 ก.พ. 65

13 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100.00             100.00            เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ ปัม๊น้ ามัน สุจินดา บริการ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.132.2/65

100.00 100.00 7 ก.พ. 65

14 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,000.00           1,000.00         เฉพาะเจาะจง อูล้่อมการช่าง อูล้่อมการช่าง สืบราคาจากท้องตลาด จ.232.2/65

และขนส่ง 1,000.00 1,000.00 7 ก.พ. 65

15 วสัดุอืน่ 4,650.00           4,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.133.2/65

4,650.00 4,650.00 8 ก.พ. 65

16 วสัดุส านักงาน 557.00             557.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.134.2/65

557.00 557.00 8 ก.พ. 65

17 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง สถาบันนิติเวช สถาบันนิติเวช สืบราคาจากท้องตลาด จ.233/65

300.00 300.00 8 ก.พ. 65

18 วสัดุบริโภค 140.00             140.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.135.2/65

140.00 140.00 10 ก.พ. 65

19 วสัดุบริโภค 8,729.70           8,729.70         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.136.2/65

8,729.70 8,729.70 10 ก.พ. 65

20 ครุภัณฑ์การแพทย์ 100,000.00        100,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินเยอรมณี อมิพอร์ท จ ากดั บริษทั เบอร์ลินเยอรมณี อมิพอร์ท จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.137.2/65

100,000.00 100,000.00 11 ก.พ. 65



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
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21 ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ีไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยนูิต้ีไอที ซิสเต็ม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.138.2/65

11 ก.พ. 65

22 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 1,605.00           1,605.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.139.2/65

1,605.00 1,605.00 11 ก.พ. 65

23 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100.00             100.00            เฉพาะเจาะจง พรพรรณ ออยล์ (สาขา2) พรพรรณ ออยล์ (สาขา2) สืบราคาจากท้องตลาด ซ.140.2/65

100.00 100.00 11 ก.พ. 65

24 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00           2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.141.2/65

2,730.00 2,730.00 11 ก.พ. 65

25 วสัดุงานบ้านงานครัว 5,600.00           5,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.142.2/65

5,600.00 5,600.00 11 ก.พ. 65

26 วสัดุส านักงาน 22,750.00         22,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.143.2/65

27,500.00 27,500.00 11 ก.พ. 65

27 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,125.00           1,125.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.144.2/65

1,125.00 1,125.00 11 ก.พ. 65

28 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,730.00           2,730.00         เฉพาะเจาะจง พัฒนาแก๊ส พัฒนาแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ซ.145.2/65

2,730.00 2,730.00 11 ก.พ. 65

29 วสัดุบริโภค 2,919.00           2,919.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.146.2/65

2,919.00 2,919.00 14 ก.พ. 65

30 วสัดุบริโภค 5,958.00           5,958.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.147.2/65

5,958.00 5,958.00 17 ก.พ. 65



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

31 วสัดุบริโภค 2,199.00           2,199.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.148.2/65

2,199.00 2,199.00 17 ก.พ. 65

32 วสัดุอืน่ 480.00             480.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.149.2/65

480.00 480.00 18 ก.พ. 65

32 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากวา่เกณฑ์ 1,605.00           1,605.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.150.2/65

1,605.00 1,605.00 21 ก.พ. 65

34 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 524.30             524.30            เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า หจก.รุ่งศิริโรจน์การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ซ.151.2/65

524.30 524.30 21 ก.พ. 65

35 วสัดุการแพทย์ 31,050.33         31,050.33       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไคนีติดค์ แอคเซ่ียม จ ากัด บริษัท ไคนีติดค์ แอคเซ่ียม จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.152.2/65

31,050.33 31,050.33 22 ก.พ. 65

36 วสัดุก่อสร้าง 3,060.20           3,060.20         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.153.2/65

3,060.20 3,060.20 22 ก.พ. 65

37 วสัดุก่อสร้าง 2,036.21           2,036.21         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.154.2/65

2,036.21 2,036.21 22 ก.พ. 65

38 วสัดุก่อสร้าง 1,479.81           1,479.81         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.155.2/65

1,479.81 1,479.81 22 ก.พ. 65

39 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 13,380.35         13,380.35       เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.156.2/65

13,380.35 13,380.35 22 ก.พ. 65

40 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 6,093.65           6,093.65         เฉพาะเจาะจง ไทยพัฒนา ไทยพัฒนา สืบราคาจากท้องตลาด ซ.157.2/65

6,093.65 6,093.65 22 ก.พ. 65



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

41 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,750.00           2,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด จ.234/65

และขนส่ง 2,750.00 2,750.00 22 ก.พ. 65

41 วสัดุส านักงาน 2,750.00           2,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.158.2/65

2,750.00 2,750.00 24 ก.พ. 65

43 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,340.00           2,340.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.159.2/65

2,340.00 2,340.00 24 ก.พ. 65

44 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 179.00             179.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.160.2/65

179.00 179.00 24 ก.พ. 65

45 วสัดุส านักงาน 7,800.00           7,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นวพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ หจก.นวพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.161.2/65

7,800.00 7,800.00 24 ก.พ. 65

46 วสัดุบริโภค 140.00             140.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.162.2/64

140.00 140.00 24 ก.พ. 65

47 วสัดุบริโภค 5,745.20           5,745.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ซ.163.2/65

5,745.20 5,745.20 24 ก.พ. 65

48 ครุภัณฑ์ส านักงาน 17,548.00         17,548.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอนเน็ตเทรด จ ากัด บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอนเน็ตเทรด จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.164.2/65

17,548.00 17,548.00 25 ก.พ. 65

49 วสัดุงานบ้านงานครัว 54,400.00         54,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติก สโตร์ จ ากัด บริษัท พลาสติก สโตร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.165.2/65

54,400.00 54,400.00 25 ก.พ. 65

50 วสัดุงานบ้านงานครัว 8,550.00           8,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด บริษัท พีแอนด์อาร์เพียวแคร์ จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ซ.166.2/65

8,550.00 8,550.00 25 ก.พ. 65



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

51 วสัดุบริโภค 7,800.00           7,800.00         เฉพาะเจาะจง นายหงิม โชติพงศ์พุฒิ นายหงิม โชติพงศ์พุฒิ สืบราคาจากท้องตลาด ซ.167.2/65

7,800.00 7,800.00 25 ก.พ. 65

52 จ้างเหมาบริการอืน่ 37,000.00         37,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสมพร เพ็ชรพลอย นางสมพร เพ็ชรพลอย สืบราคาจากท้องตลาด จ.235/65

37,000.00 37,000.00 25 ก.พ. 65

53 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 9,100.00           9,100.00         เฉพาะเจาะจง นายธวฒัน์ พงศ์เผือก นายธวฒัน์ พงศ์เผือก สืบราคาจากท้องตลาด จ.236/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 9,100.00 9,100.00 25 ก.พ. 65

54 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 6,175.00           6,175.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐพนธ ์นามวงค์ นายณัฐพนธ ์นามวงค์ สืบราคาจากท้องตลาด จ.237/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 6,175.00 6,175.00 25 ก.พ. 65

55 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 6,175.00           6,175.00         เฉพาะเจาะจง นางสุภาณี เริงศิริ นางสุภาณี เริงศิริ สืบราคาจากท้องตลาด จ.238/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 6,175.00 6,175.00 25 ก.พ. 65

56 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 6,175.00           6,175.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรณ สุดสง่า นายณัฐวรรณ สุดสง่า สืบราคาจากท้องตลาด จ.239/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 6,175.00 6,175.00 25 ก.พ. 65

57 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 3,900.00           3,900.00         เฉพาะเจาะจง นางอมิตา บุญทวี นางอมิตา บุญทวี สืบราคาจากท้องตลาด จ.240/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 3,900.00 3,900.00 25 ก.พ. 65

58 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 4,200.00           4,200.00         เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย เทศเพ็ญ นายฉัตรชัย เทศเพ็ญ สืบราคาจากท้องตลาด จ.241/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 4,200.00 4,200.00 25 ก.พ. 65

59 จ้างเหมาบุคลากร (บริการ) 2,275.00           2,275.00         เฉพาะเจาะจง นางปาริฉัตร แปดแก้ว นางปาริฉัตร แปดแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด จ.242/65

ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2565 2,275.00 2,275.00 25 ก.พ. 65

60 จ้างเหมาก าจัดขนยะมูลฝอย 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลต าบลพัฒนานิคม ส านักงานเทศบาลต าบลพัฒนานิคม สืบราคาจากท้องตลาด จ.243/65

ประจ าเดือนมีนาคม 2565 500.00 500.00 28 ก.พ. 65














