
แบบ สขร.1

ว.ด.ป. วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

2 เมย.63 วัสดุส านักงาน 42,997.95     เฉพาะเจาะจง บจก.ดูโปร (ปทท) 42,997.95            บจก.ดูโปร (ปทท) คุณสมบัติตรง 145/2563
ตามขอ้ก าหนด 23 มีค.63

2 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,110.00       สมาร์ทเทเลคอม 5,110.00              สมาร์ทเทเลคอม คุณสมบัติตรง 131/2563
ตามขอ้ก าหนด 25 มีค. 63

2 เมย.63 วัสดุไฟฟา้ 5,750.00       ร้านศรีชยั 5,750.00              ร้านศรีชยั คุณสมบัติตรง 126/2563
ตามขอ้ก าหนด 10 มีค. 63

2 เมย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 950.00          ร้านครูย้ิน 950.00                 ร้านครูย้ิน คุณสมบัติตรง 397/2563
ตามขอ้ก าหนด 30 มีค.63

2 เมย. 63 วัสดุส านักงาน 6,655.00       ร้านอญัชลี 6,655.00              ร้านอญัชลี คุณสมบัติตรง 115/2563
ตามขอ้ก าหนด 6 มีค. 63

2 เมย. 63 วัสดุประปา 4,800.00       ร้านอารักษภั์ณฑ์ 4,800.00              ร้านอารักษภั์ณฑ์ คุณสมบัติตรง 231/2563
ตามขอ้ก าหนด 24 มค. 63

2 เมย. 63 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,625.00       วรรณโชติ  แป้นเกดิ 1,625.00              วรรณโชติ  แป้นเกดิ คุณสมบัติตรง 242/2563
ตามขอ้ก าหนด 31 มค. 63

2 เมย. 63 วัสดุไฟฟา้ 1,870.00       หจก.สตาร์แกส๊ 1,870.00              หจก.สตาร์แกส๊ คุณสมบัติตรง 250/2563
ตามขอ้ก าหนด 6 กพ. 63

2 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์ 5,500.00              ร้านสหภัณฑ์ คุณสมบัติตรง 146/2563
ตามขอ้ก าหนด 23 มีค.63

2 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว 897.00          บจก.โฮมโปรดักส์ฯ 897.00                 บจก.โฮมโปรดักส์ฯ คุณสมบัติตรง 131/2563

งานจัดซ้ิอ/จัดจ้าง

สรปุผลการจดัหาพัสดุในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลปากพนัง อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช



ว.ด.ป. วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

งานจัดซ้ิอ/จัดจ้าง

ตามขอ้ก าหนด 25 มีค. 63
2 เมย.63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 8,810.00       อะทองไดนาโม 8,810.00              อะทองไดนาโม คุณสมบัติตรง 139/2563

ตามขอ้ก าหนด 14 กพ. 63
2 เมย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว 300.00          ห้างสหภัณฑ์ 300.00                 ห้างสหภัณฑ์ คุณสมบัติตรง 400/2563

ตามขอ้ก าหนด 24 มีค.63
2 เมย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,020.00       ร้านโอเค 20 1,020.00              ร้านโอเค 20 คุณสมบัติตรง 399/2563

ตามขอ้ก าหนด 24 มีค.63
2 เมย. 63 ครุภัณฑ์การแพทย์ 4,120.00       สว่างโอสถฯ 4,120.00              สว่างโอสถฯ คุณสมบัติตรง 401/2563

ตามขอ้ก าหนด 24 มีค.63
2 เมย. 63 วัสดุไฟฟา้ 480.00          นายศรีชยั  โอมอภิญญาณ 480.00                 นายศรีชยั  โอมอภิญญาณคุณสมบัติตรง 313/2563

ตามขอ้ก าหนด 28 กพ.63
2 เมย. 63 วัสดุการเกษตร 890.00          ร้านอือ่จิ้นกวง 890.00                 ร้านอือ่จิ้นกวง คุณสมบัติตรง 221/2563

ตามขอ้ก าหนด 8 มค. 63

2 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,866.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม 2,866.00              ร้านสมาร์ทคอม คุณสมบัติตรง 245/2563
ตามขอ้ก าหนด 3 กพ.63

2 เมย.63 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงผ้า 42,400.00     หจก.ทิพมณีรัตน์เจริญ 42,400.00            หจก.ทิพมณีรัตน์เจริญ คุณสมบัติตรง 101/2563
งานจ่ายกลาง ตามขอ้ก าหนด 27 กพ.63

2 เมย.63 วัสดุส านักงาน 2,550.00       สยามแม็คโคร 2,550.00              สยามแม็คโคร คุณสมบัติตรง 244/2563
ตามขอ้ก าหนด 3 กพ.63

3 เมย. 63 วัสดุส านักงาน 5,900.00       พ ีเอน็เอสไฮเทคฯ 5,900.00              พ ีเอน็เอสไฮเทคฯ คุณสมบัติตรง 100/2563
ตามขอ้ก าหนด 27 กพ.63

3 เมย. 63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,999.00       บจก.โฮมโปรฯ 1,999.00              บจก.โฮมโปรฯ คุณสมบัติตรง 237/2563
ตามขอ้ก าหนด 27 มค.63



ว.ด.ป. วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

งานจัดซ้ิอ/จัดจ้าง

3 เมย.63 จ้างซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟฟา้ 16,000.00     นายวีรชยั  ภู่ทรัพย์มี 16,000.00            นายวีรชยั  ภู่ทรัพย์มี คุณสมบัติตรง 90/2563
ตามขอ้ก าหนด 21 พย.63

3 เมย.63 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 151,900.00   นางวันวิสาข ์ ด าเนินผล 151,900.00          นางวันวิสาข ์ ด าเนินผล คุณสมบัติตรง สธ 4/2563
ตามขอ้ก าหนด 31 มค. 63

13 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว 322,390.00   เอส.เอส.คอตตอนไทยฯ 322,390.00          เอส.เอส.คอตตอนไทยฯ คุณสมบัติตรง 684/2562
ตามขอ้ก าหนด 8 ตค. 63

13 เมย.63 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,261.00       เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ  แป้นเกดิ 1,261.00              วรรณโชติ  แป้นเกดิ คุณสมบัติตรง 312/2563
ตามขอ้ก าหนด 28 กพ.63

13 เมย.63 วัสดุกอ่สร้าง 1,625.00       หจก.อรุณสกลุ 1,625.00              หจก.อรุณสกลุ คุณสมบัติตรง 216/2563
ตามขอ้ก าหนด 7 มค.63

13 เมย.63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 595.00          ร้านครูย้ิน 595.00                 ร้านครูย้ิน คุณสมบัติตรง 421/2563
ตามขอ้ก าหนด 26 มีค. 63

13 เมย.63 วัสดุประปา 2,544.00       หจก.อรุณสกลุ 2,544.00              หจก.อรุณสกลุ คุณสมบัติตรง 289/2563
ตามขอ้ก าหนด 18 กพ.63

13 เมย.63 วัสดุการแพทย์ 17,000.00     บจก.ท็อปเวิลเทรด 17,000.00            บจก.ท็อปเวิลเทรด คุณสมบัติตรง 91/2563
ตามขอ้ก าหนด 17 กพ.63

13 เมย.63 จ้างเหมาปรับปรุงโรงพกัขยะ 97,500.00     หจก.โฮม 168 97,500.00            หจก.โฮม 168 คุณสมบัติตรง 135/2563
ติดเชือ้ รพ.ปน. ตามขอ้ก าหนด 16 มีค. 63

13 เมย.63 วัสดุไฟฟา้ 52,705.00     ร้านศรีชยั 52,705.00            ร้านศรีชยั คุณสมบัติตรง 28/2563
ตามขอ้ก าหนด 13 ธค. 63

13 เมย.63 วัสดุคอมพวิเตอร์ 6,150.00       บจก.พ ีเอน็ เอส ไฮเทคฯ 6,150.00              บจก.พ ีเอน็ เอส ไฮเทคฯคุณสมบัติตรง 55/2563
ตามขอ้ก าหนด 15 มค.63



ว.ด.ป. วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

งานจัดซ้ิอ/จัดจ้าง

13 เมย.63 วัสดุส านักงาน 4,120.00       เฉพาะเจาะจง ร้านครูย้ิน 4,120.00              ร้านครูย้ิน คุณสมบัติตรง 385/2563
ตามขอ้ก าหนด 20 มีค. 63

13 เมย.63 วัสดุส านักงาน 3,250.00       อญัชลี 3,250.00              อญัชลี คุณสมบัติตรง 410/2563
ตามขอ้ก าหนด 25 มีค. 63

13 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,270.00       ร้านสหภัณฑ์ 3,270.00              ร้านสหภัณฑ์ คุณสมบัติตรง 411/2563
ตามขอ้ก าหนด 25 มีค. 63

13 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว 640.00          ร้านโอเค 20 640.00                 ร้านโอเค 20 คุณสมบัติตรง 386/2563
ตามขอ้ก าหนด 20 มีค. 63

13 เมย.63 วัสดุไฟฟา้ 1,140.00       บจก.โฮมไลท์ต้ิง 1,140.00              บจก.โฮมไลท์ต้ิง คุณสมบัติตรง 229/2563
ตามขอ้ก าหนด 16 มค.63

13 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,510.00       ร้านโอเค 20 1,510.00              ร้านโอเค 20 คุณสมบัติตรง 323/2563
ตามขอ้ก าหนด 3 มีค. 63

13 เมย.63 วัสดุส านักงาน 240.00          หจก.อรุณสกลุ 240.00                 หจก.อรุณสกลุ คุณสมบัติตรง 422/2563
ตามขอ้ก าหนด 26 มีค. 63

13 เมย.63 วัสดุส านักงาน 385.00          หจก.อรุณสกลุ 385.00                 หจก.อรุณสกลุ คุณสมบัติตรง 228/2563
ตามขอ้ก าหนด 15 มค.63

13 เมย.63 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,261.00       เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ  แป้นเกดิ 1,261.00              วรรณโชติ  แป้นเกดิ คุณสมบัติตรง 312/2563
ตามขอ้ก าหนด 28 กพ.63

13 เมย.63 วัสดุกอ่สร้าง 1,625.00       หจก.อรุณสกลุ 1,625.00              หจก.อรุณสกลุ คุณสมบัติตรง 216/2563
ตามขอ้ก าหนด 7 มค.63

13 เมย.63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 595.00          ร้านครูย้ิน 595.00                 ร้านครูย้ิน คุณสมบัติตรง 421/2563
ตามขอ้ก าหนด 26 มีค. 63

13 เมย.63 วัสดุประปา 2,544.00       หจก.อรุณสกลุ 2,544.00              หจก.อรุณสกลุ คุณสมบัติตรง 289/2563



ว.ด.ป. วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

งานจัดซ้ิอ/จัดจ้าง

ตามขอ้ก าหนด 18 กพ.63
13 เมย.63 วัสดุการแพทย์ 17,000.00     บจก.ท็อปเวิลเทรด 17,000.00            บจก.ท็อปเวิลเทรด คุณสมบัติตรง 91/2563

ตามขอ้ก าหนด 17 กพ.63
13 เมย.63 จ้างเหมาปรับปรุงโรงพกัขยะ 97,500.00     หจก.โฮม 168 97,500.00            หจก.โฮม 168 คุณสมบัติตรง 135/2563

ติดเชือ้ รพ.ปน. ตามขอ้ก าหนด 16 มีค. 63
13 เมย.63 วัสดุไฟฟา้ 52,705.00     ร้านศรีชยั 52,705.00            ร้านศรีชยั คุณสมบัติตรง 28/2563

ตามขอ้ก าหนด 13 ธค. 63
13 เมย.63 วัสดุคอมพวิเตอร์ 6,150.00       บจก.พ ีเอน็ เอส ไฮเทคฯ 6,150.00              บจก.พ ีเอน็ เอส ไฮเทคฯคุณสมบัติตรง 55/2563

ตามขอ้ก าหนด 15 มค.63

13 เมย.63 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ปจด.มีค.63 42,510.00     เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนาออยล์ 42,510.00            บจก.วัฒนาออยล์ คุณสมบัติตรง 529/2563
ตามขอ้ก าหนด 30 มีค.63

14 เมย. 63 วัสดุส านักงาน 5,921.00       อญัชลี 5,921.00              อญัชลี คุณสมบัติตรง 83/2563
ตามขอ้ก าหนด 29 มค.63

14 เมย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,070.00       ร้านครูย้ิน 1,070.00              ร้านครูย้ิน คุณสมบัติตรง 397/2563
ตามขอ้ก าหนด 23 มีค.63

16 เมย.63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900.00       บจก.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ 4,900.00              บจก.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ คุณสมบัติตรง 81/2562
ตามขอ้ก าหนด 19 พย.62

17 เมย.63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 700.00          ร้านตาเอก 700.00                 ร้านตาเอก คุณสมบัติตรง 348/2563
ตามขอ้ก าหนด 10 มีค.63

17 เมย.63 จ้างเหมาติดต้ังระบบไฟฟา้ 24,000.00     นายไพศาล  ศรีสมบูรณ์ 24,000.00            นายไพศาล  ศรีสมบูรณ์ คุณสมบัติตรง 173/2563
โรงซักผ้า ตามขอ้ก าหนด 30 มีค.63

17 เมย.63 วัสดุคอมพวิเตอร์ 2,300.00       บจก.พเีอน็เอส ไฮเทคฯ 2,300.00              บจก.พเีอน็เอส ไฮเทคฯ คุณสมบัติตรง 161/2562
ตามขอ้ก าหนด 12 ธค. 62



ว.ด.ป. วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

งานจัดซ้ิอ/จัดจ้าง

17 เมย.63 วัสดุประปา 800.00          หจก.อรุณสกลุ 800.00                 หจก.อรุณสกลุ คุณสมบัติตรง 183/2562
ตามขอ้ก าหนด 19 เมย. 62

13 เมย.63 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ปจด.มีค.63 42,510.00     เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนาออยล์ 42,510.00            บจก.วัฒนาออยล์ คุณสมบัติตรง 529/2563
ตามขอ้ก าหนด 30 มีค.63

14 เมย. 63 วัสดุส านักงาน 5,921.00       อญัชลี 5,921.00              อญัชลี คุณสมบัติตรง 83/2563
ตามขอ้ก าหนด 29 มค.63

14 เมย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,070.00       ร้านครูย้ิน 1,070.00              ร้านครูย้ิน คุณสมบัติตรง 397/2563
ตามขอ้ก าหนด 23 มีค.63

16 เมย.63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900.00       บจก.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ 4,900.00              บจก.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ คุณสมบัติตรง 81/2562
ตามขอ้ก าหนด 19 พย.62

17 เมย.63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 700.00          ร้านตาเอก 700.00                 ร้านตาเอก คุณสมบัติตรง 348/2563
ตามขอ้ก าหนด 10 มีค.63

17 เมย.63 จ้างเหมาติดต้ังระบบไฟฟา้ 24,000.00     นายไพศาล  ศรีสมบูรณ์ 24,000.00            นายไพศาล  ศรีสมบูรณ์ คุณสมบัติตรง 173/2563
โรงซักผ้า ตามขอ้ก าหนด 30 มีค.63

17 เมย.63 วัสดุคอมพวิเตอร์ 2,300.00       บจก.พเีอน็เอส ไฮเทคฯ 2,300.00              บจก.พเีอน็เอส ไฮเทคฯ คุณสมบัติตรง 161/2562
ตามขอ้ก าหนด 12 ธค. 62

17 เมย.63 วัสดุประปา 800.00          หจก.อรุณสกลุ 800.00                 หจก.อรุณสกลุ คุณสมบัติตรง 183/2562
ตามขอ้ก าหนด 19 เมย. 62

17-เม.ย.-63 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,360.00       เจาะจง บจก.แอป็ปี้ดร้ง 3,360.00              บจก.แอป็ปี้ดร้ิง คุณสมบัติตรง 264/2563
ตามขอ้ก าหนด 11-ก.พ.-63

17-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัง 800.00          เจาะจง บ.แสงฟา้วัฒนา 800.00                 บ.แสงฟา้วัฒนา คุณสมบัติตรง 465/2563
เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ตามขอ้ก าหนด 2-เม.ย.-63

17-เม.ย.-63 ครุภัณฑ์การแพทย์ 775.03          เจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ 775.03                 บจก.โฮมโปรดักส์ คุณสมบัติตรง 222/2563
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เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ตามขอ้ก าหนด 9-ม.ค.-63
17-เม.ย.-63 วัสดุการแพทย์ 1,100.00       เจาะจง นางสมภพ ถนอมชู 1,100.00              นางสมภพ ถนอมชู คุณสมบัติตรง 362/2563

ตามขอ้ก าหนด 13-มี.ค.-63
17-เม.ย.-63 วัสดุกอ่สร้าง 175.00          เจาะจง หจก.อรุณสกลุ 175.00                 หจก.อรุณสกลุ คุณสมบัติตรง 356/2563

ตามขอ้ก าหนด 12-มี.ค.-63
17-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,911.10       เจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ 4,911.10              บจก.โฮมโปรดักส์ คุณสมบัติตรง 363/2563

เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ตามขอ้ก าหนด 13-มี.ค.-63
17-เม.ย.-63 วัสดุไฟฟา้ 1,350.00       เจาะจง บจก.นครบ้านไฟฟา้ 1,350.00              บจก.นครบ้านไฟฟา้ คุณสมบัติตรง 067/2563

ตามขอ้ก าหนด 1-พ.ย.-62
17-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัว 32,360.00     เจาะจง หจก.บี.บี.เค 32,360.00            หจก.บี.บี.เค คุณสมบัติตรง 174/2563

แอดวานซ์,มัลติเทรด แอดวานซ์,มัลติเทรด ตามขอ้ก าหนด 30-มี.ค.-63
17-เม.ย.-63 วัสดุไฟฟา้ 480.00          เจาะจง หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ 480.00                 หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ คุณสมบัติตรง 444/2563

นศฯ นศฯ ตามขอ้ก าหนด 30-มี.ค.-63
20-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัว 17,400.00     เจาะจง เอส.เอส คอทตอนไทย 17,400.00            เอส.เอส คอทตอนไทย คุณสมบัติตรง 137/2563

คอร์เปอร์เรชัน่ คอร์เปอร์เรชัน่ ตามขอ้ก าหนด 19-เม.ย.-63

20-เม.ย.-63 จ้างเหมาท าความสะอาด 142,200.00   E-BIDDING บจก.ธมนวรรณ 142,200.00          บจก.ธมนวรรณ คุณสมบัติตรง สธ 3/2563
คอมเมอร์เซียล คอมเมอร์เซียล ตามขอ้ก าหนด 26-ธ.ค.-62

20-เม.ย.-63 วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00     เจาะจง ร้านทวีทรัพย์ 888 20,000.00            ร้านทวีทรัพย์ 888 คุณสมบัติตรง 57/2563
ตามขอ้ก าหนด 3-ม.ค.-63

22-เม.ย.-63 จ้างกอ่สร้าง 428,973.45   เจาะจง หจก.เค.เค.คอน 428,973.45          หจก.เค.เค.คอน คุณสมบัติตรง สธ295/2562
ตามขอ้ก าหนด 1-ก.ค.-62

21-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,925.00       เจาะจง สมาร์ทเทเลคอม 7,925.00              สมาร์ทเทเลคอม คุณสมบัติตรง 193/2563
ตามขอ้ก าหนด 3-เม.ย.-63
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21-เม.ย.-63 จ้างเกบ็ขน ย้ายและ 23,681.00     เจาะจง บจก.ไฟศาลอเีนอร์จี 23,681.00            บจก.ไฟศาลอเีนอร์จี คุณสมบัติตรง 102/2563
ก าจัดขยะมูลฝอยติดเชือ้ ตามขอ้ก าหนด 27-ก.พ.-63

21-เม.ย.-63 วัสดุส านักงานแบบพมิพ์ 13,900.00     เจาะจง นายวีรศักด์ิ จิตรอกัษร 13,900.00            นายวีรศักด์ิ จิตรอกัษร คุณสมบัติตรง 147/2563
จิตรอกัษรการพมิพ์ จิตรอกัษรการพมิพ์ ตามขอ้ก าหนด 23-มี.ค.-63

21-เม.ย.-63 ครุภัณฑ์ส านักงาน 42,290.00     เจาะจง ไซเบอร์การ์ด 2 42,290.00            ไซเบอร์การ์ด 2 คุณสมบัติตรง 175/2563
ตามขอ้ก าหนด 31-มี.ค.-63

21-เม.ย.-63 วัสดุงานทั่วไป 21,083.28     เจาะจง อมิพเีรียลเคล้น 21,083.28            อมิพเีรียลเคล้น คุณสมบัติตรง 132/2563
แอนซัพพลาย แอนซัพพลาย ตามขอ้ก าหนด 13-มี.ค.-63

21-เม.ย.-63 วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000.00     เจาะจง ร้านทวีทรัพย์ 888 30,000.00            ร้านทวีทรัพย์ 888 คุณสมบัติตรง 189/2563
ตามขอ้ก าหนด 2-เม.ย.-63

21-เม.ย.-63 วัสดุส านักงาน 9,500.00       เจาะจง สมาร์ทคอร์ปอเรชัน่ 9,500.00              สมาร์ทคอร์ปอเรชัน่ คุณสมบัติตรง 193/2563
แอนซัพพลาย แอนซัพพลาย ตามขอ้ก าหนด 3-เม.ย.-63

21-เม.ย.-63 วัสดุทั่วไป 10,058.00     เจาะจง อมิพเีรียลเคล้น 10,058.00            อมิพเีรียลเคล้น คุณสมบัติตรง 631/2563
แอนซัพพลาย แอนซัพพลาย ตามขอ้ก าหนด 10-ก.ย.-62

21-เม.ย.-63 วัสดุส านักงาน 6,107.00       เจาะจง อญัชลี 6,107.00              อญัชลี คุณสมบัติตรง 204/2563
โดยนางวัลลี แซ่เหียบ โดยนางวัลลี แซ่เหียบ ตามขอ้ก าหนด 7-เม.ย.-63

21-เม.ย.-63 ค่าเชา่เคร่ือง X-ray 64,990.00     E-BIDDING บจก.จีดีโฟร์ 64,990.00            บจก.จีดีโฟร์ คุณสมบัติตรง สธ 7/2562
ตามขอ้ก าหนด 30-ก.ย.-62

24-เม.ย.-63 ค่าเชา่เคร่ือง X-ray 64,990.00     E-BIDDING บจก.จีดีโฟร์ 64,990.00            บจก.จีดีโฟร์ คุณสมบัติตรง สธ 7/2563
ตามขอ้ก าหนด 1-ต.ค.-62

24-เม.ย.-63 ค่าเชา่เคร่ือง X-ray 64,900.00     E-BIDDING บจก.จีดีโฟร์ 64,900.00            บจก.จีดีโฟร์ คุณสมบัติตรง สธ 7/2564
ตามขอ้ก าหนด 2-ต.ค.-62


