
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1
จางเหมาสรางโรงจอดรถแฟลตใหม

ประจําเดือน ธ.ค.62
122,120.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ศรีอําขํา นายสมบัติ  ศรีอําขํา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       213/2563      

02/12/2562

2
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
12,011.50        - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          214/2563          

02/12/2562

3
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
12,400.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลริตา  วงคคง นางสาวลริตา  วงคคง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          215/2563          

02/12/2562

4
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
11,970.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  นาวิชา นายอนุชิต  นาวิชา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          216/2563          

02/12/2562

5
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
6,930.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาริยา  ชายฉลาด นางสาวอาริยา  ชายฉลาด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          217/2563          

02/12/2562

6
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
6,930.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายจาตุรงค  จันทรดี นายจาตุรงค  จันทรดี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          218/2563          

02/12/2562

7
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
6,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธิ์  นรายศ นายอนิรุทธิ์  นรายศ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          219/2563          

02/12/2562

8
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
5,940.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมภพ  ศรีวังโปง นายสมภพ  ศรีวังโปง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          220/2563          

02/12/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

9
จางเหมาประกอบอาหาร

ประจําเดือน ธ.ค.62
47,040.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง รานใจดี รานใจดี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          221/2563          

02/12/2562

10
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ประจําเดือน ธ.ค.62
56,748.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วนิดาการปโตรเลียม หจก.วนิดาการปโตรเลียม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          222/2563          

02/12/2562

11
คาจางเหมาเก็บขยะติดเชื้อ

ประจําเดือน ธ.ค.62
10,976.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          223/2563          

02/12/2562

12
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.62
2,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน น้ําดื่มวาริน ราน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          224/2563          

02/12/2562

13
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62
41,703.25        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไคนีติคสแอคเซี่ยม บ.ไคนีติคสแอคเซี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          225/2563          

02/12/2562

14
จางตรวจวิเคราะห

ประจําเดือน ธ.ค.62
91,440.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแล็บธนบุรี จํากีด บริษัท ศูนยแล็บธนบุรี จํากีด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          226/2563          

02/12/2562

15
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
4,586.02          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน เพชรบูรณ จํากัด บ.สยามนิสสัน เพชรบูรณ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          227/2563          

02/12/2562

16
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
12,491.93        - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          228/2563          

02/12/2562
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

17
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
5,266.09          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

บ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโต

โยตา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          229/2563          

02/12/2562

18
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
3,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 

กองควบคุมวัตถุเสพติด

สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 

กองควบคุมวัตถุเสพติด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       230/2563      

06/12/2562

19
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
1,480.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง

สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 

กองควบคุมวัตถุเสพติด

สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 

กองควบคุมวัตถุเสพติด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน      231/2563    06/12/2562

20
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
3,424.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       232/2563       

06/12/2562

21
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
4,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็ลทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็ลทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      233/2563       

06/12/2562

22
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
67,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จํากัด

บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน       234/2563      09/12/2562

23
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
14,150.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       235/2563       

09/12/2562

24
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
13,712.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน        236/2563     09/12/2562

25
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
27,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็ลทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็ลทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน        237/2563     09/12/2562
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โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
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26
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
37,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็ลทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บ.เซ็ลทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       238/2563      

09/12/2562

27
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
14,380.80          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล  จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       239/2563       

09/12/2562

28
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
5,640.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด.วี กรุงเทพฯ จํากัด บ.ว.ีแอนด.วี กรุงเทพฯ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       240/2563       

09/12/2562

29
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
10,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.เอ็น.พี เฮลทแคร จํากัด บ.ที.เอ็น.พี เฮลทแคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      241/2563       

09/12/2562

30
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
54,570.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน      242/2563       09/12/2562

31
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
86,670.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด บ.ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      243/2563       

09/12/2562

32
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
23,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จํากัด บ.ฟารมาดิกา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      244/2563       

09/12/2562

33
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
14,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จํากัด บ.ไบโอวาลิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      245/2563       

09/12/2562

34
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
27,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรนแมนู จํากัด บ.โมเดอรนแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       246/2563       

09/12/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

35
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
13,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       247/2563       

09/12/2562

36
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
21,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล  จํากัด บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล  จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       248/2563       

09/12/2562

37
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
45,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จํากัด บ.จรูญเภสัช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน     249/2563       09/12/2562

38
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
30,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน      250/2563       09/12/2562

39
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
30,749.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน      251/2563       09/12/2562

40
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
20,146.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน      252/2563       09/12/2562

41
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
9,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จํากัด บ.ยูนีซัน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      253/2563       

09/12/2562

42
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
17,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      254/2563       

09/12/2562

43
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
9,950.00          -       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       255/2563      

09/12/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

44
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
16,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      256/2563       

09/12/2562

45
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
6,168.60          วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       257/2563       

09/12/2562

46
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
12,746.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       258/2563       

09/12/2562

47
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
20,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       259/2563       

09/12/2562

48
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
6,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      260/2563       

09/12/2562

49
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
12,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
       261/2563      

09/12/2562

50
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
10,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน       262/2563      09/12/2562

51
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
16,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พาตารแลบ จํากัด บ.พาตารแลบ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน       263/2563      09/12/2562

52
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บ.ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       264/2563      09/12/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

53
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
6,955.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บานเสนสายลายศิลป บานเสนสายลายศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       265/2563      12/12/2562

54
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
87,100.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เค แอนด เค เซ็นทรัลซัพ

พลาย

หจก.เค แอนด เค เซ็นทรัลซัพ

พลาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       266/2563      12/12/2562

55
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
27,820.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บ.ไอดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       267/2563      12/12/2562

56
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
75,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง รานธนทรัพยการคา รานธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       268/2563      12/12/2562

57
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ธ.ค.62
37,800.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน J.P.คอมส ราน J.P.คอมส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน       269/2563      12/12/2562

58
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.62
2,350.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          270/2563          

16/12/2562

59
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.62
3,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.F.C.P. จํากัด บ.F.C.P. จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          271/2563          

16/12/2562

60
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.62
10,700.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บริการซอมและขายเครื่องมือ

แพทย

บ.บริการซอมและขายเครื่องมือ

แพทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          272/2563          

16/12/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ธ.ค.62
12,900.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พ.ีเอ็น.โปรดักสนครสวรรค บ.พ.ีเอ็น.โปรดักสนครสวรรค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          273/2563          

17/12/2562

62
ซื้อวัสดุอื่นๆ

ประจําเดือน ธ.ค.62
2,675.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อุดมสิทธิกุลกิจไพศาลและ

บุตร

หจก.อุดมสิทธิกุลกิจไพศาลและ

บุตร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          274/2563          

18/12/2562

63
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ประจําเดือน ธ.ค.62
2,830.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน PJ การคา ราน PJ การคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          275/2563          

18/12/2562

64
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
4,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญมี  แตงออน นายบุญมี  แตงออน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          276/2563          

18/12/2562

65
ซื้อครุภัณฑการแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62
20,900.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเมด หจก.เอ็มเมด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          277/2563          

18/12/2562

66
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประจําเดือน ธ.ค.62
5,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานโฟกัส รานโฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          278/2563          

18/12/2562

67
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
25,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐ  วสุวงค นายณัฐ  วสุวงค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          279/2563          

20/12/2562

68
ซื้อวัสดุการแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62
4,770.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตะพานหินออกซิเจน หจก.ตะพานหินออกซิเจน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          280/2563          

20/12/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

69
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.62
1,180.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานมิตรอารีย รานมิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          281/2563          

20/12/2562

70
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ธ.ค.62
1,180.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานมิตรอารีย รานมิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          282/2563          

20/12/2562

71
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ประจําเดือน ธ.ค.62
5,630.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานบานคอม รานบานคอม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          283/2563          

20/12/2562

72

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62

16,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          284/2563          

20/12/2562

73

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62

23,750.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด บ.แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          285/2563          

20/12/2562

74

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62

95,508.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          286/2563          

20/12/2562

75

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62

23,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด บ.ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          287/2563          

20/12/2562

76

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62

48,008.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอน จํากัด บ.เจนไบโอซายเอน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          288/2563          

20/12/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

77

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62

150,556.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          289/2563          

20/12/2562

78

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ประจําเดือน ธ.ค.62

196,881.00      - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
          290/2563          

20/12/2562

79
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
3,720.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
     291/25623      

24/12/2562

80
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
3,360.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน      292/2563       24/12/2562

81
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
2,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน    293/2563       24/12/2562

82
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
1,400.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      294/2563       

24/12/2562

83
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
10,015.20          - วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      296/2563       

24/12/2562

84
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
5,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      297/2563       

24/12/2562

85
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
10,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 จํากัด บ.หมอยาไทย 101 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน      301/2563       24/12/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

86
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
19,900.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
      302/2563       

24/12/2562

87
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
5,460.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส 1969 

จํากัด

บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส 1969 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
           303/2563            

24/12/2562

88
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
10,800.00         _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          304/2563            

24/12/2562

89
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
9,000.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส 1969 

จํากัด

บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอรี่ส 1969 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          305/2563            

24/12/2562

90
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
7,350.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท แคร จํากัด บ.โพส เฮลท แคร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          306/2563            

24/12/2562

91
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ประจําเดือน ธ.ค.62
1,110.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองพาณิชย รานรุงเรืองพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          307/2563            

24/12/2562

92
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
21,250.00         _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด บ.พร็อพเพอรตี้ เคมี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          308/2563            

24/12/2562

93
ซื้อเวชภัณฑยา 

ประจําเดือน ธ.ค.62
6,000.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรนแมนู จํากัด บ.โมเดอรนแมนู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          309/2563            

24/12/2562

94
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ธ.ค.62
2,100.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสดีเอส เคอร จํากัด บ.เอสดีเอส เคอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          310/2563            

24/12/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

95
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ธ.ค.62
2,000.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          311/2563            

24/12/2562

96
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ธ.ค.62
1,000.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          312/2563            

24/12/2562

97
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ธ.ค.62
1,500.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด บ.พิจิตร เดนทัล 2005 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          313/2563            

24/12/2562

98
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ธ.ค.62
8,000.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันภัณฑ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          314/2563            

24/12/2562

99
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ธ.ค.62
20,700.00         _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีวา เมดิคอล ซัพพลาย บ.ดีวา เมดิคอล ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          315/2563            

24/12/2562

100
ซื้อวัสดุทันตกรรม

ประจําเดือน ธ.ค.62
4,700.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ เมดิคอล คอรเรชั่น บ.แอดวานซ เมดิคอล คอรเรชั่น

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          316/2563            

24/12/2562

101
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
4,200.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง พงศเจริญ พงศเจริญ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          317/2563            

25/12/2562

102
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
1,000.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉ่ํา  แกวบัวระภา นายฉ่ํา  แกวบัวระภา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          318/2563            

25/12/2562

103
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ธ.ค.62
1,800.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉ่ํา  แกวบัวระภา นายฉ่ํา  แกวบัวระภา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          319/2563            

25/12/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง

104
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ธ.ค.62
3,120.00          _ วิธีเฉพาะเจาะจง รานมิตรอารีย รานมิตรอารีย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
          320/2563            

25/12/2562

รวม 2,227,488.39     


	แบบสขร.ธ.ค.62

