
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ ว / ด / ป งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัที่

ของสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

1  1 ต.ค.62 จ้างเหมาก าจัดปลวก มด แมลง สาบ 32,280.00           32,280.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั กูด๊ เพสท์ คอนโทรล จ ากัด วงเงิน 

32,280.-บาท

บริษทั กูด๊ เพสท์ คอนโทรล จ ากัด วงเงิน 

32,280.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

001/2563 ลว 1

 ต.ค.62

2  1 ต.ค.62 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 38,520.00           38,520.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หา้งหุน่ส่วน เอ.บี.เค เซ็นเตอร์ วงเงิน 

38,520.-บาท

หา้งหุน่ส่วน เอ.บี.เค เซ็นเตอร์     วงเงิน 

38,520.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

002/2563 ลว 1

 ต.ค.62

3  1 ต.ค.62 จ้างเหมางานคอร่ิงพืน้คอนกรีต 71,649.88           71,649.88       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส ดับเพลิง เอ 1980 9 วงเงิน 

71,649.88.-บาท

บริษทั เอส ดับเพลิง เอ 1980 9 วงเงิน 

71,649.88.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

003/2563 ลว 1

 ต.ค.62

4  1 ต.ค.62 จ้างเหมาขนขยะติดเชือ้เผาท าลาย 18,768.00           18,768.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั โฟร์บรีซ                     วงเงิน 

18,768.-บาท

บริษทั โฟร์บรีซ                   วงเงิน 

18,768.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

004/2563 ลว 1

 ต.ค.62

6  1 ต.ค.62 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 21,751.00           21,751.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ซัสโก้ วงเงิน 21,751.-บาท บริษทั ซัสโก้ วงเงิน 21,751.-บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

006/2563 ลว 1

 ต.ค.62

7  1 ต.ค.62 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 16,510.00           16,510.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพรพานิชย์แก๊ส               วงเงิน 

16,510.-บาท

ร้านพรพานิชย์แก๊ส               วงเงิน 

16,510.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

007/2563 ลว 1

 ต.ค.62

8  1 ต.ค.62 วัสดุส านักงาน 10,430.00           10,430.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพฒันาภณัฑ์                วงเงิน 

10,430.-บาท

ร้านพฒันาภณัฑ์                   วงเงิน 

10,430.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

008/2563 ลว 1

 ต.ค.62

9  2 ต.ค.62
วัสดุคอมพวิเตอร์

600.00                
600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยเจริญคอมพวิเตอร์แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด วงเงิน 600.- บาท

บริษทั ไทยเจริญคอมพวิเตอร์แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด วงเงิน 600.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

009/2563 ลว 2

 ต.ค.62

10  3 ต.ค.62
จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

16,860.00           
16,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเจริญคอมพวิเตอร์แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด วงเงิน 16,860.- บาท

บริษทั ไทยเจริญคอมพวิเตอร์แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด วงเงิน 16,860.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

010/2563 ลว 3

 ต.ค.62

11  4 ต.ค.62
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน

3,200.00             
3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านกิตติศักด์ิ วงเงิน 3,200.- บาท
ร้านกิตติศักด์ิ วงเงิน 3,200.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

011/2563 ลว 4

 ต.ค.62

12 7 ต.ค. 62
จ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500.00             1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านแจ็คอิงค์เจ็ต วงเงิน 1,500.-บาท ร้านแจ็คอิงค์เจ็ต วงเงิน 1,500.-บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

012/2563 ลว 7

 ต.ค.62

13
7 ต.ค. 62

จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ส านักงาน 25,000.00           25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านณัฐพชัร์เซอร์วิส วงเงิน25,000.- บาท ร้านณัฐพชัร์เซอร์วิส วงเงิน25,000.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

013/2563 ลว 7

 ต.ค.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ ว / ด / ป งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัที่

ของสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

14
9 ต.ค. 62

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,914.00           10,914.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซี.แอนด์คลีน วงเงิน  10,914.- 

บาท

หจก.เค.ซี.แอนด์คลีน วงเงิน  10,914.- 

บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

014/2563 ลว 9

 ต.ค.62

15
9 ต.ค. 62

จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,500.00             2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเขตต์ไดนาโม วงเงิน 2,500.- บาท ร้านเขตต์ไดนาโม วงเงิน 2,500.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

015/2563 ลว 9

 ต.ค.62

16
9 ต.ค. 62

จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,680.00             4,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 4,680.-บาท ร้านธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 4,680.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

016/2563 ลว 9

 ต.ค.62

17
9 ต.ค. 62

วัสดุส านักงาน, ไฟฟา้และวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว 8,335.00             8,335.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไพบูลย์พานิช วงเงิน 8,335.-บาท ร้านไพบูลย์พานิช วงเงิน 8,335.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

017/2563 ลว 9

 ต.ค.62

18
10 ต.ค. 62

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 86,880.00           86,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเจริญคอมพวิเตอร์ฯ จ ากัด 

วงเงิน 86,880.-บาท

บริษทั ไทยเจริญคอมพวิเตอร์ฯ จ ากัด 

วงเงิน 86,880.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

018/2563 ลว 

10 ต.ค.62

19
10 ต.ค. 62

จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,805.00             4,805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 4,805.-บาท ร้านธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 4,805.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

019/2563 ลว 

10 ต.ค.62

20
10 ต.ค. 62

จ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ส านักงาน 3,000.00             3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านณัฐพชัร์เซอร์วิส วงเงิน 3,000.- บาท ร้านณัฐพชัร์เซอร์วิส วงเงิน 3,000.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

020/2563 ลว 

10 ต.ค.62

21
15 ต.ค. 62

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 40,617.29           40,617.29 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ซัสโก้ จ ากัด วงเงิน 40,617.29 บาท บริษทั ซัสโก้ จ ากัด วงเงิน 40,617.29 บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

021/2563 ลว 

15 ต.ค.62

22
18 ต.ค. 62

จ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพหนะและขนส่ง 3,715.00             3,715.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านธงชัย วงเงิน 3,715.-บาท ร้านธงชัย วงเงิน 3,715.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

022/2563 ลว 

18 ต.ค.62

23
21 ต.ค. 62

วัสดุงานบ้านงานครัว 880.00                880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเจรีณ วงเงิน 880.-บาท ร้านเจรีณ วงเงิน 880.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

023/2563 ลว 

21 ต.ค.62

24
21 ต.ค. 62

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,160.00             3,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไพบูลย์พานิช วงเงิน 3,160.-บาท ร้านไพบูลย์พานิช วงเงิน 3,160.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

024/2563 ลว 

21 ต.ค.62

25
21 ต.ค. 62

ครุภณัฑ์ส านักงาน 7,062.00             7,062.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านน่ าฮ้ัวเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 7,062.- บาท ร้านน่ าฮ้ัวเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 7,062.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

025/2563 ลว 

21 ต.ค.62



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ ว / ด / ป งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก
เลขทีแ่ละวนัที่

ของสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

26
21 ต.ค. 62

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,375.00           13,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน่ าฮ้ัวเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 13,375.- 

บาท

ร้านน่ าฮ้ัวเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 13,375.- 

บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

026/2563 ลว 

21 ต.ค.62

27
22 ต.ค. 62

วัสดุส านักงาน 12,000.00           12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพฒันาภณัฑ์                วงเงิน 

12,000.-บาท

ร้านพฒันาภณัฑ์                วงเงิน 

12,000.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

027/2563 ลว 

22 ต.ค.62

28
22 ต.ค. 62

จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,000.00             2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเขตต์ไดนาโม วงเงิน 2,000.- บาท ร้านเขตต์ไดนาโม วงเงิน 2,000.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

028/2563 ลว 

22 ต.ค.62

29
22 ต.ค. 62

จ้างท าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเคร่ืองแต่งกาย วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด วงเงิน บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จ ากัด วงเงิน

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

029/2563 ลว 

22 ต.ค.62

30
24 ต.ค. 62

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 6,050.00             6,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านมิตรภาพ วงเงิน 6,050.-บาท ร้านมิตรภาพ วงเงิน 6,050.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

030/2563 ลว 

24 ต.ค.62

31
24 ต.ค. 62

วัสดุส านักงาน 4,700.00             4,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านพฒันาภณัฑ์  วงเงิน 4,700.- บาท ร้านพฒันาภณัฑ์  วงเงิน 4,700.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

031/2563 ลว 

24 ต.ค.62

32
24 ต.ค. 62

วัสดุก่อสร้างและวัสดุส านักงาน 18,550.00           18,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไพบูลย์พานิช วงเงิน 18,550.- บาท ร้านไพบูลย์พานิช วงเงิน 18,550.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

032/2563 ลว 

24 ต.ค.62

33
25 ต.ค. 62

จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,790.00             8,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ต.เจริญ หม้อน้ า วงเงิน 8,790.- บาท ต.เจริญ หม้อน้ า วงเงิน 8,790.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

033/2563 ลว 

25 ต.ค.62

34
25 ต.ค. 62

วัสดุคอมพวิเตอร์ 55,500.00           55,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พ.ีพารากอน วงเงิน 55,500.- 

บาท

หจก.เอส.พ.ีพารากอน วงเงิน 55,500.- 

บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

034/2563 ลว 

25 ต.ค.62

35
25 ต.ค. 62

จ้างท าวัสดุงานบ้านงานครัว 15,729.00           15,729.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พรอ่สเพอริต้ีแพค็ จ ากัด วงเงิน 

15,729.- บาท

บริษทั พรอ่สเพอริต้ีแพค็ จ ากัด วงเงิน 

15,729.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

035/2563 ลว 

25 ต.ค.62

36
28 ต.ค. 62

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,237.70           17,237.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั พรอ่สเพอริต้ีแพค็ จ ากัด วงเงิน 

17,237.70.- บาท

บริษทั พรอ่สเพอริต้ีแพค็ จ ากัด วงเงิน 

17,237.70.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

036/2563 ลว 

28 ต.ค.62

37
28 ต.ค. 62

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,600.00             2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเจรัณ วงเงิน 2,600.-บาท ร้านเจรัณ วงเงิน 2,600.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

037/2563 ลว 

28 ต.ค.62
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38
29 ต.ค. 62

จ้างท าวัสดุส านักงาน 70,000.00           70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายปราถนา สีฟา้ วงเงิน 70,000.- บาท นายปราถนา สีฟา้ วงเงิน 70,000.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

038/2563 ลว 

29 ต.ค.62

39
29 ต.ค. 62

จ้างซ่อมแซมรอยร่ัวต่าง ๆ บนหลังคา หอ้งน้ า ก่ออิฐและท าทีก่ัน้สแตนเลส48,495.00           48,495.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเทืองการช่าง วงเงิน 48,495.- บาท ประเทืองการช่าง วงเงิน 48,495.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

039/2563 ลว 

29 ต.ค.62

40
29 ต.ค. 62

วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุการเกษตร, วัสดุก่อสร้าง 2,105.00             2,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไพบูลย์พานิช วงเงิน 2,105.- บาท ร้านไพบูลย์พานิช วงเงิน 2,105.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

040/2563 ลว 

29 ต.ค.62

41
29 ต.ค. 62

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 87,900.00           87,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พ.ีพารากอน วงเงิน 87,900.- 

บาท

หจก.เอส.พ.ีพารากอน วงเงิน 87,900.- 

บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

041/2563 ลว 

29 ต.ค.62

42
29 ต.ค. 62

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7,500.00             7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านอินฟนิิต้ี ซิสเต็มส์ วงเงิน 7,500.- บาท ร้านอินฟนิิต้ี ซิสเต็มส์ วงเงิน 7,500.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

042/2563 ลว 

29 ต.ค.62

43
30 ต.ค. 62

จ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ส านักงาน 3,500.00             3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านณัฐพชัร์ เซอร์วิส วงเงิน 3,500.- บาท ร้านณัฐพชัร์ เซอร์วิส วงเงิน 3,500.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

043/2563 ลว 

30 ต.ค.62

45
30 ต.ค. 62

จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 7,800.00             7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านกิตติศักด์ิ วงเงิน 7,800.- บาท ร้านกิตติศักด์ิ วงเงิน 7,800.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

045/2563 ลว 

30 ต.ค.62

46
30 ต.ค. 62

จ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,800.00             1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านยูริดีไซน์ วงเงิน 1,800.- บาท ร้านยูริดีไซน์ วงเงิน 1,800.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

046/2563 ลว 

30 ต.ค.62


