




แบบ สขร.1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 4,840.00        4,840.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 4,840.00        โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 82/2565   

  ลว 19/4/2565

2 1,718.28        1,718.28         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ทรู มฟู เอช ยูนิ

เวอร์แซลฯ 1,718.28        
บริษทั ทรู มฟู เอช ยูนิ

เวอร์แซลฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

3 950.00           950.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 950.00           โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 36/2565   

 ลว 11/3/2565

4 13,800.00      13,800.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ที.พี. 

อนิเตอร์เมดิคอล จ ากดั 13,800.00      
บริษทั เอ.ที.พี. อนิเตอร์

เมดิคอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 28/2565   

 ลว 4/3/2565

5 10,000.00      10,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ 10,000.00      ห.จ.ก.ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 34/2565  

 ลว 9/3/2565

6 15,990.00      15,990.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอจัฉราวอเตอร์ 15,990.00      ร้านอจัฉราวอเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 31/1        

 ลว 31/1/2565

วัสดุส านกังาน

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองพิมพ์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

วัสดุกอ่สร้าง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2565

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

วัสดุส านกังาน



แบบ สขร.1

7 2,000.00        2,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ริโก้(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 2,000.00        
บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

8 4,640.00        4,640.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 4,640.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 30/2565   

 ลว 8/3/2565

9 25,500.00      25,500.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ที.พี. 

อนิเตอร์เมดิคอล จ ากดั 25,500.00      
บริษทั เอ.ที.พี. อนิเตอร์

เมดิคอล จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 39/2565  

 ลว 4/3/2565

10 36,490.00      36,490.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 36,490.00      โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 55/2565  

 ลว 23/3/2565

11 2,400.00        2,400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็.ไอ.ดี. จ ากดั 2,400.00        บริษทั เอม็.ไอ.ดี. จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 33/2565   

 ลว 9/3/2565

12 4,530.00        4,530.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 4,530.00        โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 57/2565  

 ลว 23/3/2565

13 4,989.00        4,989.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 4,989.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 61/2565   

 ลว 23/3/2565

14 876.00           876.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทอง 9 876.00           ร้านทอง 9 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 59/2565  

 ลว 23/3/2565

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุงานบา้นงานครัว

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุส านกังาน



แบบ สขร.1

15 3,782.00        3,782.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงทองโอสถ 

จ ากดั 3,782.00        บริษทั แสงทองโอสถ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 58/2565   

 ลว 23/3/2565

16 2,160.00        2,160.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,160.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 41/2565   

 ลว 15/3/2565

17 2,600.00        2,600.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน 2,600.00        ร้านบญุล้อมเจริญสิน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 66/2565  

 ลว 25/3/2565

18 3,000.00        3,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามเดนท์ 

จ ากดั 3,000.00        บริษทั สยามเดนท์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 65/2565   

 ลว 24/3/2565

19 600.00           600.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทอง 9 600.00           ร้านทอง 9 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 63/2565   

 ลว 24/3/2565

20 2,654.00        2,654.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เกา้ล้านการค้า

 จ ากดั 2,654.00        
บริษทั เกา้ล้านการค้า 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 43/2565  

 ลว 15/3/2565

21 1,700.00        1,700.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทอง 9 1,700.00        ร้านทอง 9 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 44/2565  

 ลว 15/3/2565

22 24,999.48      24,999.48      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 24,999.48      

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 40/2565   

 ลว 15/3/2565ครุภณัฑ์การแพทย์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์
การแพทย์

วัสดุส านกังาน

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุส านกังาน

วัสดุงานบา้นงานครัว



แบบ สขร.1

23 10,950.00      10,950.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 10,950.00      ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 94/2565   

 ลว 22/4/2565

24 1,187.00        1,187.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 1,187.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 42/2565  

 ลว 15/3/2565

25 480.00           480.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน 480.00           ร้านบญุล้อมเจริญสิน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 62/2565  

 ลว 23/3/2565

26 16,560.00      16,560.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอม็พี ซัพพลาย 16,560.00      ร้านเอม็พี ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 78/2565   

 ลว 1/4/2565

27 1,300.00        1,300.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เกา้ล้านการค้า

 จ ากดั 1,300.00        
บริษทั เกา้ล้านการค้า 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 60/2565  

 ลว23/3/2565

28 6,000.00        6,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั นครนา่น
ออกซิเจน จ ากดั 6,000.00        

บริษทั นครนา่นออกซิเจน
 จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 50/2565  

ลว 8/3/2565

29 40,839.80      40,839.80      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตร

เชียงกลาง 40,839.80      
สหกรณ์การเกษตรเชียง

กลาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

30 13,200.00      13,200.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางดวงดาว อนิท า 13,200.00      นางดวงดาว อนิท า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 80/2565  

 ลว 31/3/2565

วัสดุเชือ้เพลิง

วัสดุเชือ้เพลิง

จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุง
ส าเร็จ)

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุประปา

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุส านกังาน



แบบ สขร.1

31 36,000.00      36,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวพันทนา 

สายน้ านา่น 36,000.00      
นางสาวพันทนา สายน้ า

นา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 81/2565  

 ลว 31/3/2565

32 16,635.00      16,635.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ 16,635.00      นางซอน บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 79/2565  

 ลว 31/3/2565

33 14,254.00      14,254.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 14,254.00      รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 108/2565 

 ลว 29/4/2565

34 18,150.00      18,150.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ส านกังานเทศบาล

เมอืงนา่น 18,150.00      ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 76/2565   

 ลว 31/3/2565

35 10,585.00      10,585.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ท้าว 10,585.00      นายวิชาญ แซ่ท้าว คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

36 7,370.00        7,370.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ อนภุาพ 7,370.00        นายโสภณ อนภุาพ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

37 6,570.00        6,570.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน นลิคง 6,570.00        นางสาวเกวลิน นลิคง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

38 9,520.00        9,520.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร ค าวงค์ 9,520.00        นางเพ็ญพร ค าวงค์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาก าจัดขยะมลูฝอยติดเชือ้

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุง
ส าเร็จ)

วัสดุบริโภค

วัสดุส านกังาน



แบบ สขร.1

39 8,625.00        8,625.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่อผกา สมทุร

อาลัย 8,625.00        นางสาวช่อผกา สมทุรอาลัย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

40 12,960.00      12,960.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชนโรงสี
ข้าวพระราชทานฯ 12,960.00      

วิสาหกจิชุมชนโรงสีข้าว
พระราชทานฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 104/2565 

 ลว 28/4/2565

41 4,500.00        4,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชีย เมดิ

คอลฯ 4,500.00        บริษทั เอเชีย เมดิคอลฯ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 64/2565  

 ลว 24/3/2565

42 8,880.00        8,880.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หา้งศรีเกษม 8,880.00        หา้งศรีเกษม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 107/2565 

 ลว 29/4/2565

43 47,433.00      47,433.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน บรุุษชาติ 47,433.00      นางซอน บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

44 551.32           551.32           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั 551.32           
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

45 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั 10,700.00      
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

46 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั 749.00           
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

วัสดุบริโภค

ครุภณัฑ์การแพทย์

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุบริโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

จ้างเหมาบคุลากร

ค่าสาธารณูปโภค



แบบ สขร.1

47 2,344.74        2,344.74         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั 2,344.74        
บริษทั โทรคมนาคม

แหง่ชาติ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

48 400.00           400.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นฐัภรณ์ การพิมพ์ 400.00           นฐัภรณ์ การพิมพ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 83/2565   

 ลว 19/4/2565

49 11,940.00      11,940.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 11,940.00      โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 106/2565 

  ลว 28/4/2565

50 81,046.08      81,046.08      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เค.เอช.ที. 

เซ็นทรัลซัพพลาย จัด 81,046.08      
บริษทั เค.เอช.ที. 

เซ็นทรัลซัพพลาย จัด คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 46/2565   

 ลว 16/3/2565

51 1,200.00        1,200.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทอง 9 1,200.00        ร้านทอง 9 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 99/2565  

 ลว 25/4/2565

52 3,200.00        3,200.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบญุล้อมเจริญสิน 3,200.00        ร้านบญุล้อมเจริญสิน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 87/2565  

 ลว 19/4/2565

53 3,901.00        3,901.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ 3,901.00        ห.จ.ก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 77/2565  

 ลว 31/3/2565

54 2,833.00        2,833.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,833.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 74/2565   

 ลว 31/3/2565วัสดุไฟฟ้า

จ้างท าตรายาง

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองอบผ้า

วัสดุงานบา้นงานครัว

ครุภณัฑ์โรงงาน

วัสดุกอ่สร้าง

ค่าสาธารณูปโภค



แบบ สขร.1

55 2,205.00        2,205.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,205.00        ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 91/2565   

 ลว 22/4/2565

56 3,792.00        3,792.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั แสงทองโอสถ 

จ ากดั 3,792.00        บริษทั แสงทองโอสถ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 89/2565  

 ลว 22/4/2565

57 340.00           340.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทอง 9 340.00           ร้านทอง 9 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 90/2565  

 ลว 22/4/2565

58 1,480.00        1,480.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน ์ออโต้

ไทร์ 1,480.00        ห.จ.ก.ชัยวัฒน ์ออโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 76/2565  

 ลว 31/3/2565

59 3,540.00        3,540.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห.จ.ก.ชัยวัฒน ์ออโต้

ไทร์ 3,540.00        ห.จ.ก.ชัยวัฒน ์ออโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 101/2565 

  ลว 27/4/2565

60 1,730.00        1,730.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจ๊อดบริการ 1,730.00        ร้านจ๊อดบริการ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 86/2565   

 ลว 19/4/2565

61 8,000.00        8,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย แปงอดุ 8,000.00        นายสมชาย แปงอดุ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 113/2565 

  ลว 29/4/2565

62 3,000.00        3,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายส าราญ ภยูาง 3,000.00        นายส าราญ ภยูาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 131/2565 

 ลว 19/5/2565

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบยีน กรน494

จ้างเหมาปรับสถานที่ท าแนวกนัไฟ

จ้างเหมาบริการรถแบกโฮปรับดิน

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุงานบา้นงานครัว

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบยีน นข2095

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ ทะเบยีน กค4921



แบบ สขร.1

-                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -                 0 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

605,169.70   605,169.70    605,169.70   รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้


