
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 5,136.00        5,136.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชัยศิลป์โทรทัศน์

5,136.00      

ร้านชัยศิลป์โทรทัศน์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ6009619894 ลว.

2/10/2560

2 2,050.00        2,050.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เก้าล้านการค้า 2,050.00      เก้าล้านการค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 2/10/2560

3 590.00           590.00           
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทองวัสดุ
ก่อสร้าง

590.00         ร้านแสงทองวัสดุก่อสร้าง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 2/10/2560

4 1,117.50        1,117.50        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จก.
1,117.50      บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก. คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 2/10/2560

5 9,790.50        9,790.50        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มอ.ีลานนา เซอร์วิส 9,790.50      หจก.เอ็มอ.ีลานนา เซอร์วิส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60107082966ลว.

4/10/2560

6 520.00           520.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฉลาดการพิมพ์ 520.00         ร้านฉลาดการพิมพ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

7 500.00           500.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรัชดาอิงค์เจ็ท 500.00         ร้านรัชดาอิงค์เจ็ท คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

8 2,200.00        2,200.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร

สรรพสินค้า
2,200.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

9 600.00           600.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิมลพาณิช 600.00         ร้านวิมลพาณิช คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

10 8,492.00        8,492.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านรวมมิตร

สรรพสินค้า
8,492.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ 60107037843 

ลว.6/10/2560

11 250.00           250.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 250.00         ร้านบุญล้อมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

ส่วนต่างการใช้เคร่ืองถ่าย

เอกสาร

วัสดุงานบ้านงานครัว

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม  2560

โรงพยาบาลเชยีงกลาง

วนัที่   1-31 เดอืน  ตลุาคม พ.ศ. 2560

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วัสดุส านักงาน

วัสดุส านักงาน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุบริโภค

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

12 3,750.00        3,750.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พี ซัพพลาย 3,750.00      ร้านเอ็ม พี ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

13 6,040.00        6,040.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 6,040.00      ห้างศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60107055698 ลว

 6/10/2560

14 360.00           360.00           
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 360.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

15 500.00           500.00           
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ 500.00         ร้านโซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

16 800.00           800.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 800.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

17 4,590.00        4,590.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนโรงสี
ข้าวพระราชทาน

4,590.00      
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว

พระราชทาน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

18 6,848.00        6,848.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)
6,848.00      

บ.กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน)
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

          ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง                
เลขที่โครงการ60107082066 

ลว.6/10/2560

19 1,450.00        1,450.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มยานยนต์ 1,450.00      ร้านหนุ่มยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

20 1,800.00        1,800.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มยานยนต์ 1,800.00      ร้านหนุ่มยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

21 1,450.00        1,450.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มยานยนต์ 1,450.00      ร้านหนุ่มยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

22 1,040.00        1,040.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 1,040.00      ห้างศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 10/10/2560

23 120.00           120.00           
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร
เชียงกลาง

120.00         
สหกรณ์การเกษตรเชียง

กลาง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 11/10/2560

24 31,656.68      31,656.68      
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร
เชียงกลาง

31,656.68    
สหกรณ์การเกษตรเชียง

กลาง
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 11/10/2560

25
1,160.00        1,160.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอม ออโต้เซอร์วิส 1,160.00      ร้านดอม ออโต้เซอร์วิส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 6/10/2560

ค่าเช่าอินเตอร์น็ต

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าซ่อมยานพาหนะ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

ค่าซ่อมยานพาหนะ

วัสดุบริโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชื้อเพลิง-น้ ามัน

ค่าซ่อมยานพาหนะ

ค่าซ่อมยานพาหนะ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

26 5,950.00        5,950.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองน่าน 5,950.00      เทศบาลเมืองน่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60107120413 .

10/10/2560

27 850.00           850.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 850.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 11/10/2560

28 790.00           790.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 790.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 12/10/2560

29 995.00           995.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 995.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 12/10/2560

30 900.00           900.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 900.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 13/10/2560

31
1,000.00        1,000.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านโซดา ซีดี 

คอมพิวเตอร์
1,000.00      ร้านโซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 13/10/2560

32
750.00           750.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านโซดา ซีดี 

คอมพิวเตอร์
750.00         ร้านโซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 13/10/2560

33 14,000.00      14,000.00      
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พี ซัพพลาย 14,000.00    ร้านเอ็ม พี ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60107153698 

ลว.17/10/2560

34 2,000.00        2,000.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร 
ธกส. น่าน

2,000.00      
สหกรณ์การเกษตร ธกส. 

น่าน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 18/10/2560

35 21,241.00      21,241.00      
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 21,241.00    นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 18/10/2560

36 2,236.30        2,236.30        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มอ.ีลานนา เซอร์วิส 2,236.30      หจก.เอ็มอ.ีลานนา เซอร์วิส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 19/10/2560

37 64,800.00      64,800.00      
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง CA. COM CENTER 64,800.00    CA. COM CENTER คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60107159170 .

19/10/2560

38 930.00           930.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 930.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 20/10/2560

39 228.00           228.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังต่อ 228.00         ร้านรังต่อ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 20/10/2560

ค่าก าจัดขยะติดเชื้อ ก.ย.60

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุบริโภค

วัสดุบริโภค

วัสดุประปา

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

40 4,400.00        4,400.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอยคอมพิวเตอร์ 4,400.00      ร้านบอยคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 20/10/2560

41 1,800.00        1,800.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านโซดา ซีดี 

คอมพิวเตอร์
1,800.00      ร้านโซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 22/10/2560

42 6,446.00        6,446.00        

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 6,446.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          

เลขที่โครงการ 60107192812

ลว.24/10/2560

43 250.00           250.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 250.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 24/10/2560

44 570.00           570.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภมรซาวด์ 570.00         ร้านภมรซาวด์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 24/10/2560

45 22,593.05      22,593.05      
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้า น่าน 22,593.05    หจก.โตโยต้า น่าน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60107188125 

ลว.24/10/2560

46 1,250.00        1,250.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านโซดา ซีดี 

คอมพิวเตอร์
1,250.00      ร้านโซดา ซีดี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 25/10/2560

47 100.00           100.00           
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทองวัสดุ
ก่อสร้าง

100.00         ร้านแสงทองวัสดุก่อสร้าง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 25/10/2560

48 2,500.00        2,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ 2,500.00      ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 25/10/2560

49 975.00           975.00           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ 975.00         ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 25/10/2560

50 6,250.00        6,250.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญล้อมเจริญสิน 6,250.00      ร้านบุญล้อมเจริญสิน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ60107208694 .

27/10/2560

51 12,686.00      12,686.00      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 12,686.00    นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/10/2560

52 4,590.00        4,590.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิสาหกิจชุมชนโรงสี
ข้าวพระราชทาน

4,590.00      
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว

พระราชทาน
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/10/2560

ซ่อมเคร่ืองปร้ินท์

วัสดุบริโภค

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุประปา

วัสดุก่อสร้าง

ค่าซ่อมยานพาหนะ

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุไฟฟ้า

วัสดุส านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุบริโภค



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่
 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจา้ง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

53 1,500.00        1,500.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มยานยนต์ 1,500.00      ร้านหนุ่มยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/10/2560

54 1,250.00        1,250.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มยานยนต์ 1,250.00      ร้านหนุ่มยานยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 27/10/2560

55 3,800.00        3,800.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จก.
3,800.00      

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จก.
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

              ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง          
เลขที่โครงการ59126260720 ลว

 .30/10/2560

56 1,900.00        1,900.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านณัฐภรณ์คัลเลอร์
แล็ป

1,900.00      ร้านณัฐภรณ์คัลเลอร์แล็ป คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 30/10/2560

57 4,172.00        4,172.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 4,172.00      ห้างศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 31/10/2560

58 1,080.00        1,080.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีเกษม 1,080.00      ห้างศรีเกษม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 31/10/2560

59
1,322.00        1,322.00        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,322.00      ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 31/10/2560

60 850.00           850.00           
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มเอ็น 

อิเล็คทรอนิคส์
850.00         ร้านเอ็มเอ็น อิเล็คทรอนิคส์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 31/10/2560

61 5,540.00        5,540.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางซอน  บุรุษชาติ 5,540.00      นางซอน  บุรุษชาติ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 31/10/2560

62 7,000.00        7,000.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวช่อผกา  

สมุทรอาลัย
7,000.00      

นางสาวช่อผกา  สมุทร

อาลัย
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 31/10/2560

63 6,210.00        6,210.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเมธาพร ระลึก 6,210.00      นางเมธาพร ระลึก คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 31/10/2560

64 7,750.00        7,750.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัย  ค่าคาม 7,750.00      นายชัย  ค่าคาม คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 31/10/2560

65 4,180.00        4,180.00        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ็ม เอ็น 
อิเล็คทรอนิคส์

4,180.00      
ร้าน เอ็ม เอ็น 
อิเล็คทรอนิคส์

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ลว. 18/10/2560

320,445.03   320,445.03    320,445.03 

วัสดุงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จ้างเหมาปฏิบัติงานหน่วย

จ่ายกลาง ต.ค. 60
จ้างเหมาปฏิบัติงานแม่บ้าน

 ต.ค. 60
จ้างเหมาปฏิบัติงานสวน 

ต.ค. 60

ค่าซ่อมยานพาหนะ

ค่าซ่อมยานพาหนะ

จ้างท าคู่มือ

วัสดุบริโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

งวดที่ 11

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว


