
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง นางสาวธัญญลักษณ  เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม น.ส.พิมพลลิน ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

5
ซื้อวัสดุสํานักาน

ประจําเดือน ม.ีค.65
 - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

6
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

7

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

 - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด บ.ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

8

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ม.ีค.65

 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.วนิดาการปโตรเลี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

9
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง ครัวธนากร ครัวธนากร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

10
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
72,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

บ.รักษาความปลอดภัย เค เอ็ม 

อินเตอรเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

11
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
41,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส (ประเทศ

ไทย)

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

12
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด บ.ศูนยแลบธนบุรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/3/2565

13
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
28,710.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.เพชรบูรณ การพิมพ หจก.พี.เค.เพชรบูรณ การพิมพ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 2/3/2565

14
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ม.ีค.65
325.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 2/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ีค.65
1,018.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 2/3/2565

16
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ม.ีค.65
129.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

17
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประจําเดือน ม.ีค.65
365.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

18
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
1,150.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางประคอง  มีศรี นางประคอง  มีศรี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

19
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
4,050.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญสง  กุลศิริ นางบุญสง  กุลศิริ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

20
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
3,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางมณีรัตน  ทับทิมงาม นางมณีรัตน  ทับทิมงาม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

21
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
1,450.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางกุลจิรา  เพ็ชรภักดิ์ นางกุลจิรา  เพ็ชรภักดิ์

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

22
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
3,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางละมัย  ศรีสวัสดิ์ นางละมัย  ศรีสวัสดิ์

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

23
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง นางจําปา  จันทรทะคุณ นางจําปา  จันทรทะคุณ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

24
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนู  เกตุทอง น.ส.รัชนู  เกตุทอง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

25
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

26
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
8,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โฟกัส ราน โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

27
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
40,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โฟกัส ราน โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 3/3/2565

28
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
96,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัส หจก.อิเลฟเวน พลัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

29
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
20,286.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565

30
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
5,302.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565

31
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
13,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565

32
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
9,937.50          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565

33
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
20,378.15         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565

34
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
36,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด)จํากัด บ.แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565

35
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
28,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัส หจก.อิเลฟเวน พลัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

36
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
1,050.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัส หจก.อิเลฟเวน พลัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565

37
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565

38
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
3,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัส หจก.อิเลฟเวน พลัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 7/3/2565

39

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

76,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด บ.เจน ไบโอซายเอนซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

40

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

147,715.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

41

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

18,190.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

42

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

50,718.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

43

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอ โปรเมดิก หจก.ไบโอ โปรเมดิก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

44

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

220,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

45

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

90,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

46

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

7,167.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บ.แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

47

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

13,392.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บ.ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

48

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

35,625.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

49

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

22,416.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราเทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราเทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

50

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

51

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ม.ีค.65

วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

52
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
4,280.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

53
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
4,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

54
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
503.40             วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
4,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

56
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
3,531.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮลม เคลเลอร โบจิสตกรี จํากัด บ.ดีทแฮลม เคลเลอร โบจิสตกรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

57
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
17,479.52          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูหนายโตโยตา 

จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูหนายโตโยตา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 8/3/2565

58
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
57,780.00         วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

59
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
15,921.60         วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

60
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
11,692.00         วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

61
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
6,848.00          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

62
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
12,840.00         วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

63
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
12,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
17,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารมา จํากัด บ.โกลบอลฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

65
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
12,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

66
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
47,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมดา จํากัด บ.ยูเมดา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

67
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
15,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

68
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
14,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

69
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
18,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโคฟารแล็บ จํากัด บ.แมคโคฟารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

70
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
9,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

71
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

72
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
37,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โชคอนันต ราน โชคอนันต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
36,594.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

74
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
14,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

75
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
5,550.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟารมาตูคอล จํากัด บ.แอตแลนติค ฟารมาตูคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 10/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
3,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเตอรี่ หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเตอรี่

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
1,920.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
9,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด บ.แกวมังกรเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
29,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดดิไฟร ฟารมา จํากัด บ.เมดดิไฟร ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
54,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟารแลป จํากัด บ.แมคโครฟารแลป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
12,450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด บ.นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
57,780.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
45,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดรสัตรี้ 

จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอล อินดรสัตรี้ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
36,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
7,788.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.เอ็น พี เฮลแคร จํากัด บ.ที.เอ็น พี เฮลแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
18,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

55
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค บ.พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

55
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ม.ีค.65
4,085.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565

คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ม.ีค.65
วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 14/3/2565



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

1,845,286.17    


