
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ว / ด / ป งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1
3 พ.ย. 63 จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,995.00              4,995.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ธงชัยเซอร์วิส   วงเงิน 4,995.-บาท ธงชัยเซอร์วิส   วงเงิน 4,995.-บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
421/2563 ลว
 3 พ.ย.63

2
3 พ.ย. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,500.00              4,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิ  วงเงิน 4,500.-บาท กิตติศักด์ิ  วงเงิน 4,500.-บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
422/2563 ลว
 3 พ.ย.63

3
3 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 22,855.20            22,855.20         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส เพอร์ต้ี แพค จ ากัด  วงเงิน 

22,855.20.-บาท
บริษัท พรอส เพอร์ต้ี แพค จ ากัด  
วงเงิน 22,855.20.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

423/2563 ลว
 3 พ.ย.63

4
4 พ.ย. 63 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 37,500.00            37,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ อาร์ พี อินดัสช์ จ ากัด  วงเงิน 

37,500.-บาท
บริษัท เอฟ อาร์ พี อินดัสช์ จ ากัด  
วงเงิน 37,500.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

424/2563 ลว
 4 พ.ย.63

5
4 พ.ย. 63 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3,250.00              3,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ไพบูลย์พานิช วงเงิน 3,250.-บาท ไพบูลย์พานิช วงเงิน 3,250.-บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
425/2563 ลว
 4 พ.ย.63

6
4 พ.ย. 63 จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,870.36              1,870.36          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพประทาน ดีไซน์   วงเงิน 

1,870.36.- บาท
บริษัท เทพประทาน ดีไซน์   วงเงิน 
1,870.36.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

426/2563 ลว
 4 พ.ย.63

7
10 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,741.00              6,741.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน K.C. & คลีน วงเงิน 6,741.-บาท ห้างหุ้นส่วน K.C. & คลีน วงเงิน 

6,741.-บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
427/2563 ลว
 10 พ.ย.63

8
10 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,724.00            22,724.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์  วงเงิน 22,724.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์  วงเงิน 22,724.- 

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
428/2563 ลว
 10 พ.ย.63

9
10 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,117.00            12,117.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจรีณ  วงเงิน 12,117.- บาท ร้านเจรีณ  วงเงิน 12,117.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
429/2563 ลว
 10 พ.ย.63

10
10 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,760.00              6,760.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจรีณ วงเงิน 6,760.- บาท ร้านเจรีณ วงเงิน 6,760.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
430/2563 ลว
 10 พ.ย.63

11
10 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 13,800.00            13,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทอง วงเงิน 13,800.- บาท บริษัท กอบทอง วงเงิน 13,800.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
431/2563 ลว
 10 พ.ย.63

12
10 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,250.00              6,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ซี เอ็ม ทรี อินดัสตร์ิ วงเงิน 

6,250.- บาท
ห้างหุ้นส่วน ซี เอ็ม ทรี อินดัสตร์ิ 
วงเงิน 6,250.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

432/2563 ลว
 10 พ.ย.63

13
10 พ.ย. 63 ซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1,458.00              1,458.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโบ้ วงเงิน 1,458.- บาท บริษัท เอสโบ้ วงเงิน 1,458.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
433/2563 ลว
 10 พ.ย.63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ว / ด / ป งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

14
11 พ.ย. 63 จ้างท าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,992.00              5,992.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพประทาน ดีไซน์ จ ากัด วงเงิน 

5,992.- บาท
บริษัท เทพประทาน ดีไซน์ จ ากัด 
วงเงิน 5,992.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

434/2563 ลว
 11 พ.ย.63

15
11 พ.ย. 63 จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน 32,914.00            32,914.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพัชร์  วงเงิน 32,914.-บาท ร้านณัฐพัชร์  วงเงิน 32,914.-บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
435/2563 ลว
 11 พ.ย.63

16
11 พ.ย. 63 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 8,035.00              8,035.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์  วงเงิน 8,035.-บาท บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์  วงเงิน 

8,035.-บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
436/2563 ลว
 11 พ.ย.63

17
12 พ.ย. 63 จ้างเหมาท ารัวตะข่ายและซ่อมแซมกระถางต้นไม้ 28,320.00            28,320.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายล าพูน  วงษ์สีดา วงเงิน 28,320.-บาท นายล าพูน  วงษ์สีดา วงเงิน 28,320.-

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
437/2563 ลว
 12 พ.ย.63

18
12 พ.ย. 63 ซ้ืองานบ้านงานครัว,เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,ไฟฟ้า

และวิทยุ,ส านักงาน
8,164.00              8,164.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ไพบูลย์พานิช วงเงิน 8,164.-บาท ไพบูลย์พานิช วงเงิน 8,164.-บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
438/2563 ลว
 12  พ.ย.63

19
12 พ.ย. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 15,800.00            15,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพัชร์เซอร์วิส วงเงิน 15,800.-บาท ร้านณัฐพัชร์เซอร์วิส วงเงิน 15,800.-

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
439/2563 ลว
 12 พ.ย.63

20
12 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,860.00              3,860.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 3,860.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 3,860.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
440/2563 ลว
 12  พ.ย.63

21
12 พ.ย. 63 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,070.00              1,070.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สระบุรียนตภัณฑ์ จ ากัด วงเงิน 

1,070.- บาท
บริษัท สระบุรียนตภัณฑ์ จ ากัด วงเงิน
 1,070.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

441/2563 ลว
 12 พ.ย.63

22
13 พ.ย. 63 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 2,380.00              2,380.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ไพบูลย์พานิช วงเงิน 2,380.- บาท ไพบูลย์พานิช วงเงิน 2,380.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
442/2563 ลว
 13 พ.ย.63

23
13 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,500.00              1,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พรศักด์ิแอร์  วงเงิน 1,500.- บาท พรศักด์ิแอร์  วงเงิน 1,500.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
443/2563 ลว
 13  พ.ย.63

24
13 พ.ย. 63 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 49,600.00            49,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า วงเงิน 49,600.- 

บาท
หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า วงเงิน 
49,600.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

444/2563 ลว
 13  พ.ย.63

25
13 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,849.00            32,849.00         วิธีเฉพาะเจาะจง น่ าฮ้ัวเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 32,849.- บาท น่ าฮ้ัวเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 32,849.- 

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
445/2563 ลว
 13 พ.ย.63



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ว / ด / ป งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

26
13 พ.ย. 63 จ้างถ่ายเอกสารส านักงาน 9,424.00              9,424.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 9,424.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 9,424.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
446/2563 ลว
 13 พ.ย.63

27
13 พ.ย. 63 จ้างท าวัสดุส านักงาน 7,500.00              7,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เทพอักษรการพิมพ์ วงเงิน 7,500.-

บาท
โรงพิมพ์เทพอักษรการพิมพ์ วงเงิน 
7,500.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

447/2563 ลว
 13 พ.ย.63

28
13 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,430.00              7,430.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอน เซอร์วิส

 วงเงิน 7,430.- บาท
บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอน 
เซอร์วิส วงเงิน 7,430.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

448/2563 ลว
 13 พ.ย.63

29
13 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,520.00              8,520.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจรีณ วงเงิน 8,520.- บาท ร้านเจรีณ วงเงิน 8,520.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
449/2563 ลว
 13 พ.ย.63

30
13 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,510.00              3,510.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 3,510.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 3,510.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
450/2563 ลว
 13 พ.ย.63

31
13 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,802.00            30,802.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) วงเงิน 

30,802.- บาท
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) วงเงิน 
30,802.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

451/2563 ลว
 13 พ.ย.63

32
16 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,660.00            40,660.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นาว ออฟฟิศ 2465 จ ากัด วงเงิน 

40,660.- บาท
บริษัท นาว ออฟฟิศ 2465 จ ากัด 
วงเงิน 40,660.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

452/2563 ลว
 16 พ.ย.63

33
16 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,500.00            12,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อส พี พารากอน วงเงิน 12,500.- บาท หจก.อส พี พารากอน วงเงิน 

12,500.- บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
453/2563 ลว
 16 พ.ย.63

34
16 พ.ย. 63 จ้างท าวัสดุส านักงาน 90,000.00            90,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค วงเงิน 90,000.-

 บาท
บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค วงเงิน 
90,000.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

454/2563 ลว
 16 พ.ย.63

35
16 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,300.00              1,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,300.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,300.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
455/2563 ลว
 16 พ.ย.63

36
16 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,400.00              3,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง มิตรภาพ วงเงิน 3,400.- บาท มิตรภาพ วงเงิน 3,400.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
456/2563 ลว
 16 พ.ย.63

37
17 พ.ย. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 4,850.00              4,850.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิ วงเงิน 4,850.- บาท ร้านกิตติศักด์ิ วงเงิน 4,850.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
457/2563 ลว
 17 พ.ย.63

38
17 พ.ย. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 43,500.00            43,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ศิริชัยการช่าง วงเงิน 43,500.- บาท อู่ศิริชัยการช่าง วงเงิน 43,500.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
458/2563 ลว
 17 พ.ย.63
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39
23 พ.ย. 63 จ้างท าวัสดุงานบ้านงานครัว 24,556.50            24,556.50         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ จี โปรดักร์ วงเงิน 24,556.50.- 

บาท
หจก.อาร์ จี โปรดักร์ วงเงิน 
24,556.50.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

459/2563 ลว
 23 พ.ย.63

40
25 พ.ย. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,700.00              8,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ วงเงิน 

8,700.- บาท
บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ วงเงิน 
8,700.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

460/2563 ลว
 25 พ.ย.63

41
25 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,900.00              8,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เค พี คอมพิวเตอร์ วงเงิน 8,900.- บาท ร้าน เค พี คอมพิวเตอร์ วงเงิน 

8,900.- บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
461/2563 ลว
 25 พ.ย.63

42
25 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500.00              2,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ วงเงิน 

2,500.- บาท
บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ วงเงิน 
2,500.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

462/2563 ลว
 25 พ.ย.63

43
25 พ.ย. 63 ซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน 1,700.00              1,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง มิตรภาพ วงเงิน 1,700.- บาท มิตรภาพ วงเงิน 1,700.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
463/2563 ลว
 25 พ.ย.63

44
30 พ.ย. 63 จ้างท าวัสดุส านักงาน 1,900.00              1,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,900.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,900.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
464/2563 ลว
 30 พ.ย.63

45
30 พ.ย. 63 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง,งานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าละวิทยุ 11,520.00            11,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ไพบูลย์พานิช วงเงิน 11,520.- บาท ไพบูลย์พานิช วงเงิน 11,520.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
465/2563 ลว
 30 พ.ย.63


