แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไตรมำส 2
(ชื่อหน่วยงำน) โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 - 29 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
ลำดับที่

(2)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

(4)

(5)

(6)

1

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ
2563 (เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563)
จำนวน 12 รำยกำร

340,119.00

2

จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน

33,300.00

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จำนวน
12 รำยกำร ประจำเดือน ตุลำคม 2562

13,555.00

13,555.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

3
3
4

จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและสำนักงำน
ทั่วไป ประจำเดือน ตุลำคม 2562
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จำนวน 12 เดือน

46,000.00
25,680.00

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

(7)

(8)

(9)

(10)

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

ปฏิบัตติ ำมหนังสือ กรมบัญชีกลำง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว.
322 ลว. 24 ส.ค. 2560

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 33,300.00 บำท

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 33,300.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 643/2562
26 กันยำยน 2562

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 13,555.00 บำท

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 13,555.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 644/2562
26 กันยำยน 2562

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
340,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท
46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

96,000.00

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

4

จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รำยกำร

3,240.00

3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

5

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รำยกำร

1,284.50

1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง

5

จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 7 รำยกำร

5,219.00

5,219.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

6

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

5,500.00

5,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

6

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

500.00

500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

7

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

500.00

500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำเก็ต จำกัด
เป็นเงิน 5,219.00 บำท
ร้ำนวันกรุป๊ ซัพพลำย
เป็นเงิน 5,500.00 บำท
ร้ำนไก่ดอกไม้
เป็นเงิน 500.00 บำท

กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำเก็ต
จำกัด เป็นเงิน 5,219.00 บำท
ร้ำนวันกรุป๊ ซัพพลำย
เป็นเงิน 5,500.00 บำท
ร้ำนไก่ดอกไม้
เป็นเงิน 500.00 บำท

ร้ำนไก่ดอกไม้
เป็นเงิน 500.00 บำท

ร้ำนไก่ดอกไม้
เป็นเงิน 500.00 บำท

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 645/2562
26 กันยำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 646/๒๕๖2
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
26 กันยำยน 2562
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 647/๒๕๖2
26 กันยำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 8/2563
18 ตุลำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 9/2563
18 ตุลำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 10/2563
21 ตุลำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 11/2563
21 ตุลำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 16/2563
22 ตุลำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 17/2563
22 ตุลำคม 2562

7

เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจำเดือน ตุลำคม 2562

8

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ
2563 (เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563)
จำนวน 12 รำยกำร

จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลำคม
9
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
9 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
10
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2562
จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จำนวน
10
12 รำยกำร ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2562
จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและสำนักงำน
11
ทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2562
8

30,000.00

340,119.00

33,300.00
25,680.00

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2563
22 ตุลำคม 2562

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
340,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 0405.4/ว. 322 ลว. 24 ส.ค.
2560

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

น้ำดื่มเอรำวัณ
เป็นเงิน 33,300.00 บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 643/2562
26 กันยำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 646/๒๕๖2
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
26 กันยำยน 2562

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

96,000.00

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 647/๒๕๖2
26 กันยำยน 2562

30,000.00

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2563
22 ตุลำคม 2562

17,940.00

17,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

46,000.00

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

4,000.00

4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

12 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 3 รำยกำร

5,140.00

5,140.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 2 รำยกำร

1,900.00

1,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 7 รำยกำร

16,400.00

16,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 25 รำยกำร

24,191.00

24,191.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 2 รำยกำร

4,400.00

4,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 17,940.00 บำท
นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 14,985.00
บำท
ร้ำนวัฒนำพำณิชย์
เป็นเงิน 5,140.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 1,900.00 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง
เป็นเงิน 16,400.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 24,191.00 บำท
นำยอนนต์ สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 4,400.00 บำท

นำยอุดม ใบยำ
เป็นเงิน 17,940.00 บำท
นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 14,985.00
บำท
ร้ำนวัฒนำพำณิชย์
เป็นเงิน 5,140.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 1,900.00 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง
เป็นเงิน 16,400.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 24,191.00 บำท
นำยอนนต์ สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 4,400.00 บำท

11

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1
รำยกำร

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 18/2563
30 ตุลำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 19/2563
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
30 ตุลำคม 2562
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 28/๒๕๖3
4 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 40/๒๕๖3
12 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 44/๒๕๖3
13 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 45/๒๕๖3
14 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 46/๒๕๖3
14 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 47/๒๕๖3
14 พฤศจิกำยน 2562

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง) สำหรับ
14 สำรองเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ จำนวน 400 ลิตร
จำนวน 1 รำยกำร

18,468.00

15 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รำยกำร

3,240.00

15 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รำยกำร

1,135.00

16 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ
16 2563 (เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563)
จำนวน 12 รำยกำร
17
17
18

18

19
19

จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจำเดือน ธันวำคม 2562
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยกำร น้ำมันดีเซล
(สำรองเติมยำนพำหนะ) บรรจุถัง จำนวน 200 ลิตร
จ้ำงเหมำบริกำรเก็บข้อมูล BMS-Hosxp Activation
รำยปี 2563 (ตั้งแต่ เดือนมกรำคม - ธันวำคม ปี
2563) โรงพยำบำล ขนำด 30 เตียง

20 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จำนวน 3 รำยกำร
จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์กำรแพทย์ รำยกำรเปลี่ยน
20
ลูกล้อยำงดำ ขนำด 5 นิ้ว จำนวน 1 รำยกำร
21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร

450.00

340,119.00

33,300.00
25,680.00

18,468.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 18,468.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 18,468.00 บำท

กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
1,135.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
จำกัด เป็นเงิน 1,135.00 บำท

กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัทบ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 1,135.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 450.00
450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 450.00 บำท
บำท

3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

340,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 340,119.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

น้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน 33,300.00

น้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน 33,300.00
บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 62/๒๕๖3
20 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 63/๒๕๖3
20 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 64/๒๕๖3
20 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 65/๒๕๖3
20 พฤศจิกำยน 2562
ปฏิบัติตำมหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค
0405.4/ว. 322 ลว. 24 ส.ค.
2560
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 643/2562
26 กันยำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 646/๒๕๖2
26 กันยำยน 2562

96,000.00

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 647/๒๕๖2
26 กันยำยน 2562

30,000.00

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2563
22 ตุลำคม 2562

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 66/๒๕๖2
21 พฤศจิกำยน 2562

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 67/2563
21 พฤศจิกำยน 2562

บริษัท เอ็นเด็กซ์ ซัพพลำยด์ แอนด์ บริษัท เอ็นเด็กซ์ ซัพพลำยด์ แอนด์
เซอร์วิส เป็นเงิน 9,650.00 บำท เซอร์วิส เป็นเงิน 9,650.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 86/2563
27 พฤศจิกำยน 2562

บริษัท เอ็นเด็กซ์ ซัพพลำยด์ แอนด์
บริษัท เอ็นเด็กซ์ ซัพพลำยด์ แอนด์
45,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เซอร์วิส เป็นเงิน 45,000.00
เซอร์วิส เป็นเงิน 45,000.00 บำท
บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 87/2563
27 พฤศจิกำยน 2562

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 2,525.00 บำท
กรุป๊ เป็นเงิน 2,525.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 88/2563
27 พฤศจิกำยน 2562

5,296.00
19,855.00

9,650.00

45,000.00

2,525.00

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 5,296.00 บำท
บริษัท บำงกอก เมดิคอล
บริษัท บำงกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์
19,855.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นเงิน
จำกัด เป็นเงิน 19,855.00 บำท
19,855.00 บำท
5,296.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

9,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

2,525.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 5,296.00 บำท

21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 2 รำยกำร

2,290.00

บริษัท รุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง บริษัท รุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
2,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 2,290.00 ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 2,290.00
บำท
บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 89/2563
27 พฤศจิกำยน 2562

22 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร

4,280.00

4,280.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 4,280.00 บำท
กรุป๊ เป็นเงิน 4,280.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 91/2563
27 พฤศจิกำยน 2562

350.00

350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุง่ ศิลป์ดอทคอม
กรุป๊ เป็นเงิน 350.00 บำท
กรุป๊ เป็นเงิน 350.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 90/2563
27 พฤศจิกำยน 2562

22

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำร
ซ่อมเครือ่ งพิมพ์ HP Deskjet 5820 จำนวน 1 เครือ่ ง

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จำนวน
13 รำยกำร ประจำเดือน ธันวำคม 2562
จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและสำนักงำน
23
ทั่วไป ประจำเดือน ธันวำคม 2562
จัดจ้ำเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1
24
รำยกำร
23

19,435.00
46,000.00
2,260.00

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

1,890.00

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร

20,400.00

25 จัดซื้อวัสดุสำนัหกงำน จำนวน 2 รำยกำร

1,540.00

26 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รำยกำร

3,240.00

26 จัดจ้ำงเหมำจัดทำป้ำยไวนิล จำนวน 2 รำยกำร

1,450.00

27 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รำยกำร

1,284.50

27 จัดซื้อวัสดุบริโภค 8 รำยกำร

3,518.00

28 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 6 รำยกำร

7,750.00

28 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 10 รำยกำร

29,460.00

29 จัดซื้อวัสดุเครือ่ งแต่งกำย จำนวน 1 รำยกำร

220.00

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน 19,435.00

19,435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
นำงบัวผำ อันชัน
46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน 2,260.00
2,260.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งศิลป์ดอทคอม
1,890.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
กรุ๊ปเป็นเงิน 1,890.00 บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม.โทนเนอร์
20,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 20,400.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ
1,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน
1,540.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
นำยวีระ รำงแดง เป็นเงิน 1,450.00

1,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
1,284.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จำกัด
3,518.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,158.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 7,750.00
7,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บำท

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน 19,435.00
บำท

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท
ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน
2,260.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รุ่งศิลป์ดอทคอม
กรุ๊ป เป็นเงิน 1,890.00 บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม.โทนเนอร์
เป็นเงิน 20,400.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ
พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน
1,540.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
นำยวีระ รำงแดง เป็นเงิน 1,450.00
บำท

บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด สำขำ 2
เป็นเงิน 1,284.50 บำท
บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จำกัด
เป็นเงิน 3,158.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 7,750.00
บำท

ร้ำนวัฒนำพำณิชย์ เป็นเงิน 29,460.00 ร้ำนวัฒนำพำณิชย์ เป็นเงิน
29,460.00 บำท

29,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 220.00 บำท

ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 220.00
บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 92/2563
28 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 93/2563
28 พฤศจิกำยน 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 111/2563
13 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 112/2563
13 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 123/2563
17 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 124/2563
17 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 125/๒๕๖3
17 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 126/2563
17 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 127/2563
17 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 128/2563
17 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 129/2563
17 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 130/2563
17 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 131/2563
17 ธันวำคม 2562

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
29 รถทะเบียน นข 2163, กค 327, กจ 8426 น่ำน
จำนวน 3 คัน
จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
30
รถทะเบียน กจ 8426 น่ำน จำนวน 1 คัน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้ำน่ำน ผู้

14,091.38
13,400.00

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

14,091.38 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้ำน่ำน ผู้
จำหน่ำยโตโยต้ำ เป็นเงิน
14,091.38 บำท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 13,400.00 บำท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 13,400.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ร้ำนฟ.เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 8,000.00

ร้ำนฟ.เฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 8,000.00
บำท

14,091.38 วิธีเฉพำะเจำะจง จำหน่ำยโตโยต้ำ เป็นเงิน
13,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

30 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

8,000.00

8,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

31 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 3 รำยกำร

1,704.00

1,704.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 220.00 บำท

31 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จำนวน 1 รำยกำร

3,690.00

ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 220.00
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดชัยวัฒน์ออโต้แม็ก ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
3,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,690.00 บำท
เป็นเงิน 3,690.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตั้งจิตนุสรณ์ เชลล์ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตั้งจิตนุสรณ์ เชลล์
4,445.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,445.00 แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,445.00
บำท
บำท

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถทะเบียน กจ 9407 น่ำน จำนวน 1 คัน

4,445.00

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง) สำหรับ
32 สำรองเติมยำนพำหนะ จำนวน 400 ลิตร จำนวน 1
รำยกำร

12,312.00

12,312.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

33 จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จำนวน 4 รำยกำร

15,750.00

15,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 15,750.00

32

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ
34 2563 (เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563)
จำนวน 12 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน ตุลำคม
34
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลำคม
35
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
35 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
36
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจำเดือน มกรำคม 2563
36 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 4 รำยกำร

3,750.00
340,119.00
33,300.00
25,680.00

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 136/2563
19 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 137/2563
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
19 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 138/2563
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
19 ธันวำคม 2562
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 139/2563
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
19 ธันวำคม 2562

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 140/2563
19 ธันวำคม 2562

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 12,312.00 บำท

สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 12,312.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 141/2563
19 ธันวำคม 2562

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพพลำยด์

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพพลำยด์
แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 15,750.00
บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 145/2563
23 ธันวำคม 2562

บำท

33 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 135/2563
19 ธันวำคม 2562

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 146/2563
23 ธันวำคม 2562
ปฏิบัติตำมหนังสือ กรมบัญชีกลำง
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
340,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว. 322
เป็นเงิน 340,119.00 บำท
เป็นเงิน 340,119.00 บำท
ลว. 24 ส.ค. 2560
น้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน 33,300.00 น้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 643/2562
33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
บำท
33,300.00 บำท
26 กันยำยน 2562
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 646/๒๕๖2
25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นเงิน 25,680.00 บำท
เป็นเงิน 25,680.00 บำท
26 กันยำยน 2562
ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 3,750.00

ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 3,750.00
บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

3,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

96,000.00

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 647/๒๕๖2
26 กันยำยน 2562

30,000.00

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2563
22 ตุลำคม 2562

3,147.00

3,147.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 1,900.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 1,900.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 147/๒๕๖3
25 ธันวำคม 2562

37

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จำนวน
13 รำยกำร ประจำเดือน มกรำคม 2563

19,435.00

19,435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน 19,435.00 นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
บำท
19,435.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 149/2563
26 ธันวำคม 2562

37

จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและสำนักงำน
ทั่วไป ประจำเดือน มกรำคม 2563

46,000.00

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 150/2563
26 ธันวำคม 2562

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 151/2563
2 มกรำคม 2563

38 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 2 รำยกำร

7,990.00

บริษัท รุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง บริษัท รุง่ แสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
7,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 7,990.00 ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 7,990.00
บำท
บำท

38 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 2 รำยกำร

7,500.00

7,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 7,500.00 บำท

39 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 4 รำยกำร

4,595.00

4,595.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

576.80

576.80 วิธีเฉพำะเจำะจง

3,078.00

3,078.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

40 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร

268.00

268.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

41 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

633.00

633.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

1,799.00

1,799.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

1,200.00

1,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับเติมเครื่อง
ตัดหญ้ำ) จำนวน 1 รำยกำร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บรรจุถัง) สำหรับเผำ
40
ขยะ จำนวน 200 ลิตร จำนวน 1 รำยกำร
39

41 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 5 รำยกำร
42

จัดจ้ำงเหมำจัดทำบัญชีคุมเวชภัณฑ์ หน้ำ-หลัง จำนวน
1,000 แผ่น จำนวน 1 รำยกำร

42 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

6,412.00

43 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร

20,400.00

43 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 2 รำยกำร

2,308.00

44 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

1,290.00

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมำณ
44 2563 (เดือนตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563)
จำนวน 12 รำยกำร
45

จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่มแบบถัง) ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน

340,119.00

33,300.00

นำยชำญชัย จันทรังษี เป็นเงิน

นำยชำญชัย จันทรังษี เป็นเงิน
7,500.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 4,595.00 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 576.80 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 3,078.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 268.00
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 633.00 บำท
บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จำกัด
เป็นเงิน 1,799.0 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 4,595.00 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 576.80 บำท
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
เป็นเงิน 3,078.00 บำท
ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน 268.00
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 633.00 บำท
บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จำกัด
เป็นเงิน 1,799.0 บำท

ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 1,200.00

ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 1,200.00
บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 6,412.00 บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม. โทนเนอร์
20,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 20,400.00 บำท
6,412.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 6,412.00 บำท
ร้ำนเอ็ม.เอ็ม. โทนเนอร์
เป็นเงิน 20,400.00 บำท

ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน 2,308.00 ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน
2,308.00 บำท

2,308.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท
ห้ำงหุ้นส่วน กิติชัยพำณิชย์น่ำน
1,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,290.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วน กิติชัยพำณิชย์น่ำน
เป็นเงิน 1,290.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 152/2563
2 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 153/2563
2 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 154/2563
2 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 157/2563
7 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 158/2563
8 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 159/2563
8 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 160/2563
9 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 175/2563
21 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 176/2563
21 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 177/2563
21 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 178/2563
21 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 179/2563
21 มกรำคม 2563

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งช้ำง จำกัด
340,119.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
เป็นเงิน 340,119.00 บำท
เป็นเงิน 340,119.00 บำท
0405.4/ว. 322 ลว. 24 ส.ค.
2560
น้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน 33,300.00 น้ำดื่มเอรำวัณ เป็นเงิน
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 643/2562
33,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
บำท
33,300.00 บำท
26 กันยำยน 2562

เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลำคม
2562 - กันยำยน 2563 จำนวน 12 เดือน
จัดจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โรงพยำบำล
46 เฉลิมพระเกียรติ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
จำนวน 12 เดือน
เช่ำเครือ่ งอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภำพทำง
46
กำรแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด (12
เดือน) ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
45

25,680.00

25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นเงิน 25,680.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 646/๒๕๖2
26 กันยำยน 2562

96,000.00

96,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

นำยธนู สุทธิโวหำร
เป็นเงิน 96,000.00 บำท

เป็นผู้รับจ้ำงทำงำนทั่วไป

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 647/๒๕๖2
26 กันยำยน 2562

30,000.00

30,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นเงิน 30,000.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

สัญญำเช่ำเลขที่ 02/2563
22 ตุลำคม 2562

47 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 7 รำยกำร

4,476.00

47 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รำยกำร

3,240.00

48 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รำยกำร

644.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตั้งจิตนุสรณ์ เชลล์

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถทะเบียน กจ 9407 น่ำน จำนวน 1 คัน

3,650.00

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
49
รถทะเบียน กจ 8426 น่ำน จำนวน 1 คัน

3,150.00

48

บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จำกัด
เป็นเงิน 4,476.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
3,240.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
644.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
จำกัด เป็นเงิน 644.00 บำท
4,476.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

3,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 3,650.00
บำท
หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
3,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 3,150.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
15,610.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 15,610.00
บำท

49 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 9 รำยกำร

15,610.00

50 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

22,000.00

22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

16,290.00

16,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน

50

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์กำรแพทย์ จำนวน 1
รำยกำร

69,000.00

51 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 12 รำยกำร

12,259.00

จัดซื้อวัสดุบริโภค (อำหำรสดและอำหำรแห้ง) จำนวน
11 รำยกำร ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
จ้ำงเหมำจัดทำสมุดใบเบิกและส่งคืนพัสดุ จำนวน 1
52
รำยกำร
52

16,445.00
1,875.00

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 197/๒๕๖3
23 มกรำคม 2563

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 198/๒๕๖3
23 มกรำคม 2563

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 199/๒๕๖3
23 มกรำคม 2563

บรัท กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด
เป็นเงิน 22,000.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 204/๒๕๖3
28 มกรำคม 2563

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ
พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน
16,290.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 205/๒๕๖3
28 มกรำคม 2563

บรัท กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด
เป็นเงิน 69,000.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
12,259.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 12,259.00 บำท

69,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

16,445.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตั้งจิตนุสรณ์ เชลล์
แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 3,650.00
บำท
หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
เป็นเงิน 3,150.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 15,610.00
บำท

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 194/๒๕๖3
23 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 195/๒๕๖3
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
23 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 196/๒๕๖3
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
23 มกรำคม 2563
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

บรัท กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด
เป็นเงิน 22,000.00 บำท

16,290.00 บำท

51 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จำกัด
เป็นเงิน 4,476.00 บำท
กลุ่มโรงสีข้ำวพระรำชทำน
เป็นเงิน 3,240.00 บำท
บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด เป็นเงิน 644.00 บำท

บรัท กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด
เป็นเงิน 69,000.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุเกียว
เป็นเงิน 12,259.00 บำท

นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน 16,445.00 นำยอุดม ใบยำ เป็นเงิน
บำท
16,445.00 บำท
ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 1,875.00

1,875.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

ร้ำนฉลำดกำรพิมพ์ เป็นเงิน 1,875.00
บำท

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 208/๒๕๖3
30 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 209/๒๕๖3
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
30 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 210/๒๕๖3
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
30 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 211/๒๕๖3
เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง
31 มกรำคม 2563
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

53

จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดอำคำรและสำนักงำน
ทั่วไป ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2563

53 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 9 รำยกำร

46,000.00

10,390.00

46,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

นำงบัวผำ อันชัน
เป็นเงิน 46,000.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน

ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน
10,390.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 6,860.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

10,390.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 10,390.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริมน่ำนมีเดีย
6,860.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 6,860.00 บำท

54 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

6,860.00

54 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร

1,300.00

1,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

830.00

830.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

55 จัดจ้ำงเหมำจัดทำตรำยำงสั่งทำ 3 รำยกำร
55 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขยส่ง จำนวน 3 รำยกำร

2,530.00

56 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 3 รำยกำร

4,265.00

56 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 11 รำยกำร

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์กำรแพทย์ จำนวน 1
57
รำยกำร

15,940.00
8,500.00

57 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 7 รำยกำร

40,748.00

จัดจ้ำงเหมำบริกำรต่อ GPS รำยปี (เดือนมีนำคม 2563 –
2564) รถยนต์รำชกำรของโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน 5 คัน ได้แก่ กง 6671 น่ำน, กจ 1845 น่ำน, กค
58 327 น่ำน, นข 2163 น่ำน และ กจ 9407 น่ำน

16,050.00

58

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถทะเบียน นข 2163 น่ำน จำนวน 1 คัน

ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน 1,300.00 ร้ำนเอ็มพี ซัพพลำย เป็นเงิน
1,300.00 บำท
ร้ำนนัฐภรณ์กำรพิมพ์ เป็นเงิน 830.00

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน 2,530.00
บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
4,265.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 4,265.00
บำท

2,530.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

15,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน
15,940.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ
8,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน
8,500.00 บำท

8,410.00

59 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

1,290.00

ห้ำงศรีเกษม เป็นเงิน
15,940.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 224/๒๕๖3
11 กุมภำพันธ์ 2563

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเด็กซ์ ซัพ
พลำยด์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน
8,500.00 บำท

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 225/๒๕๖3
11 กุมภำพันธ์ 2563

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 226/๒๕๖3
11 กุมภำพันธ์ 2563

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 228/๒๕๖3
12 กุมภำพันธ์ 2563

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 229/๒๕๖3
17 กุมภำพันธ์ 2563

16,050.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้ำน่ำน ผู้

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้ำน่ำน ผู้

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 8,410.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วน กิติชัยพำณิชย์น่ำน
1,290.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เป็นเงิน 1,290.00 บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 223/๒๕๖3
11 กุมภำพันธ์ 2563

27,018.57 วิธีเฉพำะเจำะจง จำหน่ำยโตโยต้ำ เป็นเงิน 27,18.57 จำหน่ำยโตโยต้ำ เป็นเงิน
8,410.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 213/๒๕๖3
31 มกรำคม 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 216/๒๕๖3
6 กุมภำพันธ์ 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 217/๒๕๖3
6 กุมภำพันธ์ 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 218/๒๕๖3
6 กุมภำพันธ์ 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 219/๒๕๖3
6 กุมภำพันธ์ 2563

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคที.คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นเงิน
16,050.00 บำท

16,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง แอนด์ เซอร์วิส ๒๕๔๗ เป็นเงิน

บำท

59 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 7 รำยกำร

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน
2,530.00 บำท
บริษัทรุ่งแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง
๑๙๙๗ จำกัด เป็นเงิน 4,265.00
บำท

บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป
บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป
40,748.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
จำกัด เป็นเงิน 40,748.00
จำกัด เป็นเงิน 40,748.00 บำท
บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคที.คอมพิวเตอร์

27,018.57

ร้ำนนัฐภรณ์กำรพิมพ์ เป็นเงิน 830.00
บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 212/๒๕๖3
31 มกรำคม 2563

27,18.57 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ริมน่ำนมีเดีย
เป็นเงิน 8,410.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วน กิติชัยพำณิชย์น่ำน
เป็นเงิน 1,290.00 บำท

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 230/๒๕๖3
17 กุมภำพันธ์ 2563
ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 231/๒๕๖3
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
17 กุมภำพันธ์ 2563
เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

60

จัดจ้ำงเหมำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จำนวน 1
รำยกำร

1,460.00

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน 1,460.00

1,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บำท

ร้ำนสนั่นกำรช่ำง เป็นเงิน 1,460.00
บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง

ใบสั่งซื้อ/จ้ำงเลขที่ 236/๒๕๖3
18 กุมภำพันธ์ 2563

