




แบบ สขร.1

ล ำดบัที่
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรอืจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง(บำท) วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 18,000.00      18,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ยากตั ซิงน ์ล าปาง 18,000.00     ห.จ.ก. ยากตั ซิงน ์ล าปาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 1/10        

ลว 28 ต.ค. 2564

2 27,081.00      27,081.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน   บรุุษชาติ 27,081.00     นางซอน   บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

3 91,087.92      91,087.92      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพประกนัภยั 91,087.92     บริษทั กรุงเทพประกนัภยั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

4 7,400.00        7,400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นติยา   ดวงเพชรแสง 7,400.00       น.ส.นติยา   ดวงเพชรแสง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

5 6,200.00        6,200.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปสุตา   ทิพเนตร 6,200.00       น.ส.ปสุตา   ทิพเนตร คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

6 10,540.00      10,540.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพ็ญพร   ค าวงค์ 10,540.00     นางเพ็ญพร   ค าวงค์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม 2565

โรงพยำบำลเชยีงกลำง

วันที่   1-31 เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2565

งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุบริโภค

ค่าประกนัรถยนต์ 4 คัน

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร



แบบ สขร.1

7 9,380.00        9,380.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายโสภณ   อนภุาพ 9,380.00       นายโสภณ   อนภุาพ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

8 10,950.00      10,950.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ   แซ่ท้าว 10,950.00     นายวิชาญ   แซ่ท้าว คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

9 10,875.00      10,875.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ช่อผกา   สมทุรอาลัย 10,875.00     น.ส.ช่อผกา   สมทุรอาลัย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

10 9,490.00        9,490.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เกวลิน   นลิคง 9,490.00       น.ส.เกวลิน   นลิคง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

11 6,200.00        6,200.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐธิดา  ฝีปากเพราะ 6,200.00       น.ส.ณัฐธิดา  ฝีปากเพราะ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

12 749.00           749.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ 749.00          บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

13 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ 10,700.00     บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

14 549.50           549.50           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ 549.50          บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

จ้างเหมาบคุลากร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค



แบบ สขร.1

15 893.02           893.02           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ 893.02          บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

16 2,029.79        2,029.79         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ 2,029.79       บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

17 7,500.00        7,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ที.พี.อนิเตอร์เมดิ

คอล 7,500.00       
บริษทั เอ.ที.พี.อนิเตอร์

เมดิคอล คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 53/11       

 ลว 19 พ.ย. 2564

18 9,746.00        9,746.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 9,746.00       รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 22/11       

 ลว16 พ.ย. 2564

19 700.00           700.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภาณิชา คอนกรีต 700.00          ภาณิชา คอนกรีต คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 24/11       

 ลว 5 พ.ย. 2564

20 5,364.00        5,364.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ 5,364.00       หจก.วัชรีวัสดุภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 56/11       

 ลว 19 พ.ย.2564

21 23,660.00      23,660.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัสุดชาย ซัพพลาย 

(1985) 23,660.00     
บริษทัสุดชาย ซัพพลาย 

(1985) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 45/11       

 ลว 16 พ.ย. 2564

22 1,480.00        1,480.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยวัฒน ์ออโต้ไทร์ 1,480.00       หจก.ชัยวัฒน ์ออโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 42/11       

 ลว16 พ.ย. 2564

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านกังาน

วัสดุส านกังาน

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุกอ่สร้าง

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุยานพาหนะ



แบบ สขร.1

23 4,800.00        4,800.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยวัฒน ์ออโต้ไทร์ 4,800.00       หจก.ชัยวัฒน ์ออโต้ไทร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 39/11       

 ลว16 พ.ย. 2564

24 6,435.00        6,435.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชน โรงสีข้าว

พระราชทาน 6,435.00       
วิสาหกจิชุมชน โรงสีข้าว

พระราชทาน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 48/11       

 ลว19 พ.ย. 2564

25 2,740.00        2,740.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นา่นแกส๊ 2,740.00       หจก.นา่นแกส๊ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 38/11       

  ลว16 พ.ย. 2564

26 1,338.00        1,338.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หา้งศรีเกษม 1,338.00       หา้งศรีเกษม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 40/11       

  ลว 16 พ.ย. 2564

27 4,500.00        4,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 4,500.00       โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 13/12       

  ลว13 ธ.ค. 2564

28 35,779.70      35,779.70      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง 35,779.70     สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 37/9        

ลว30 ก.ย. 2564

29 6,600.00        6,600.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น 6,600.00       ส านกังานเทศบาลเมอืงนา่น คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

30 16,200.00      16,200.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัสุดชาย ซัพพลาย 

(1985) 16,200.00     
บริษทัสุดชาย ซัพพลาย 

(1985) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 49/11       

  ลว16 พ.ย. 2564

วัสดุยานพาหนะ

วัสดุบริโภค

วัสดุเชือ้เพลิง

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุน้ ามนัเชือ้เพลิง

ค่าธรรมเนยีมการเกบ็ขน
ขยะมลูฝอย

วัสดุงานบา้นงานครัว



แบบ สขร.1

31 700.00           700.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอเิล็คทริก 700.00          ร้านเทพสยามอเิล็คทริก คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 59/11       

 ลว19 พ.ย. 2564

32 4,617.89        4,617.89         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 4,617.89       ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 15/12       

 ลว16 ธ.ค.2564

33 9,794.80        9,794.80         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 9,794.80       ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 44/11       

  ลว16 พ.ย. 2564

34 8,039.60        8,039.60         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 8,039.60       ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 55/11       

 ลว 16 พ.ย. 2564

35 480.00           480.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 480.00          ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 41/11       

  ลว 16 พ.ย. 2564

36 2,308.00        2,308.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภมรซาวด์ 2,308.00       ภมรซาวด์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 37/11       

   ลว16 พ.ย. 2564

37 10,700.00      10,700.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ 10,700.00     บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

38 2,925.00        2,925.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หา้งศรีเกษม 2,925.00       หา้งศรีเกษม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 8/12        

 ลว9 ธ.ค. 2564

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ

วัสดุไฟฟ้า

จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ือง
ขยายเสียง

วัสดุประปา

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านกังาน



แบบ สขร.1

39 4,320.00        4,320.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ลักค์ คลีนนิง่ ซัพพลาย 4,320.00       บ.ลักค์ คลีนนิง่ ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 36/11       

 ลว 16 พ.ย. 2564

40 2,340.00        2,340.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ลักค์ คลีนนิง่ ซัพพลาย 2,340.00       บ.ลักค์ คลีนนิง่ ซัพพลาย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 11/12      

 ลว 9 ธ.ค. 2564

41 4,110.00        4,110.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นา่นแกส๊ 4,110.00       หจก.นา่นแกส๊ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 10/12       

  ลว 9 ธ.ค. 2564

42 4,050.00        4,050.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชียงกลางแกส๊ 4,050.00       ร้านเชียงกลางแกส๊ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 9/12        

 ลว9 ธ.ค. 2564

43 2,000.00        2,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 2,000.00       บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

44 38,942.00      38,942.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน   บรุุษชาติ 38,942.00     นางซอน   บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

45 620.00           620.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิมล พาณิช 620.00          วิมล พาณิช คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

46 11,880.00      11,880.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 11,880.00     โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 18/12       

 ลว17 ธ.ค. 2564

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุเชือ้เพลิง

วัสดุเชือ้เพลิง

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

วัสดุบริโภค

วัสดุส านกังาน

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์



แบบ สขร.1

47 35,432.00      35,432.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน   บรุุษชาติ 35,432.00     นางซอน   บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

48 65,000.00      65,000.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นา่น อนิสตรูเมนท์ 65,000.00     หจก.นา่น อนิสตรูเมนท์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 19/12       

  ลว 17 ธ.ค. 2564

49 56,068.00      56,068.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โอเอก็ซ์ เทรดด้ิง 

จ ากดั 56,068.00     
บริษทั โอเอก็ซ์ เทรดด้ิง 

จ ากดั คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 31/11       

 ลว 10 พ.ย. 2564

50 22,935.00      22,935.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัสุดชาย ซัพพลาย 

(1985) 22,935.00     บริษทัสุดชาย ซัพพลาย (1985)คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 17/12       

 ลว 17 ธ.ค. 2564

51 10,350.00      10,350.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัสุดชาย ซัพพลาย 

(1985) 10,350.00     
บริษทัสุดชาย ซัพพลาย 

(1985) คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 5/12        

 ลว8 ธ.ค. 2564

52 19,430.00      19,430.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 19,430.00     รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 16/12       

 ลว 16 ธ.ค. 2564

53 6,480.00        6,480.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิสาหกจิชุมชน โรงสีข้าว

พระราชทาน 6,480.00       
วิสาหกจิชุมชน โรงสีข้าว

พระราชทาน คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/12        

 ลว 8 ธ.ค. 2564

54 5,975.00        5,975.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพรช

รพญาไมย 5,975.00       
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพรช

รพญาไมย คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 2/12        

ลว 3 ธ.ค. 2564

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

วัสดุบริโภค

ครุภณัฑ์การแพทย์

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุส านกังาน

วัสดุบริโภค

วัสดุกอ่สร้าง



แบบ สขร.1

55 32,887.00      32,887.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน   บรุุษชาติ 32,887.00     นางซอน   บรุุษชาติ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่

 ………………………. ลว....................

56 8,370.00        8,370.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.คันธมาทน ์ ท างาม 8,370.00       น.ส.คันธมาทน ์ ท างาม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 60/11       

 ลว 22 พ.ย. 2564

57 2,500.00        2,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ท่าวังผา ผ้าใบ 2,500.00       ท่าวังผา ผ้าใบ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่  98/11     

 ลว 19 พ.ย. 2564

58 4,430.00        4,430.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หา้งศรีเกษม 4,430.00       หา้งศรีเกษม คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 14/12       

 ลว16 ธ.ค. 2564

59 3,902.00        3,902.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมมติรสรรพสินค้า 3,902.00       รวมมติรสรรพสินค้า คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 12/12       

  ลว 9 ธ.ค. 2564

60 6,600.00        6,600.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอเชีย เมดิคอล 

อนิดัสตร้ี 6,600.00       
บริษทั เอเชีย เมดิคอล 

อนิดัสตร้ี คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 7/12        

ลว 8 ธ.ค. 2564

61 1,250.00        1,250.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 1,250.00       โซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้างเลขที่ 4/11        

ลว 4 พ.ย. 2564

738,404.22   738,404.22    738,404.22  รวมจ ำนวนเงินทั้งสิน้

วัสดุบริโภค

จ้างเหมาบริการบนัทึกข้อมลู

วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุส านกังาน

ครุภณัฑ์การแพทย์

วัสดุคอมพิวเตอร์


