
  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ัง/
โดยสังเขป เลขที่ขออนุมติั

๑ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔,๓๕๐.๐๐ ๔,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.เอเอน็บีลาบอราตอร่ี จก. ๔,๓๕๐.๐๐  บ.เอเอน็บีลาบอราตอร่ี จก. ๔,๓๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๗๗/๖๑ฉ
๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๔,๕๕๒.๐๐ ๑๔,๕๕๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. ๑๔,๕๕๒.๐๐  บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. ๑๔,๕๕๒.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๗๖/๖๑ฉ
๓ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๑๖๘,๒๕๗.๕๐ ๑๖๘,๒๕๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. ๑๖๘,๒๕๗.๕๐ บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. ๑๖๘,๒๕๗.๕๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๓๓๔/๖๑
๔ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๒๐๕,๐๑๒.๐๐ ๒๐๕,๐๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๐๕,๐๑๒.๐๐  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๐๕,๐๑๒.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๓๓๕/๖๑
๕ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ชมุชนเภสัชจ ากดั จก. ๒,๒๐๐.๐๐  บ.ชมุชนเภสัชจ ากดั จก. ๒,๒๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๗๓/๖๑ฉ
๖ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๑๖,๘๒๖.๐๐ ๑๖,๘๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ที แมนฟาร์มา จก. ๑๖,๘๒๖.๐๐  บ.ที แมนฟาร์มา จก. ๑๖,๘๒๖.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๗๒/๖๑ฉ
๗ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๔,๔๘๐.๐๐ ๒๔,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. ๒๔,๔๘๐.๐๐  บ.แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. ๒๔,๔๘๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๗๑/๖๑ฉ
๘ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๑,๗๔๐.๐๐ ๑๑,๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.เอเอน็บีลาบอราตอร่ี จก. ๑๑,๗๔๐.๐๐  บ.เอเอน็บีลาบอราตอร่ี จก. ๑๑,๗๔๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๗๐/๖๑ฉ
๙ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.โอสถอนิเตอร์ จก. ๕๒,๐๐๐.๐๐  บ.โอสถอนิเตอร์ จก. ๕๒,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๙/๖๑ฉ

๑๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๕๕,๔๖๘.๘๐ ๕๕,๔๖๘.๘๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๕๕,๔๖๘.๘๐  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๕๕,๔๖๘.๘๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๘/๖๑ฉ
๑๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑,๑๒๑.๐๐ ๑,๑๒๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จก. ๑,๑๒๑.๐๐  บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จก. ๑,๑๒๑.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๗/๖๑ฉ
๑๒ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๔ รายการ ๔๘๙,๑๑๐.๐๐ ๔๘๙,๑๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ทูเอน็ไฟว ์จก. ๔๘๙,๑๑๐.๐๐  บ.ทูเอน็ไฟว ์จก. ๔๘๙,๑๑๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๖/๖๑ฉ
๑๓ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๕๘,๐๕๔.๐๐ ๕๘,๐๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. ๕๘,๐๕๔.๐๐ บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. ๕๘,๐๕๔.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๕/๖๑ฉ
๑๔ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๒๖๔,๔๘๐.๐๐ ๒๖๘,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. ๒๖๘,๔๘๐.๐๐ บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. ๒๖๘,๔๘๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๓๒๘/๖๑
๑๕ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๑,๖๙๓.๐๐ ๑,๖๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จก. ๑,๖๙๓.๐๐  บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จก. ๑,๖๙๓.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๒/๖๑ฉ
๑๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๓,๐๗๔.๐๐ ๑๓,๐๗๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. ๑๓,๐๗๔.๐๐  บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. ๑๓,๐๗๔.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๑/๖๑ฉ
๑๗ ซ้ือวสัดุหีบห่อ จ านวน ๒ รายการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไมโครแกรม ๓๐,๐๐๐.๐๐ ร้านไมโครแกรม ๓๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๐/๖๑ฉ
๑๘ ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๙,๑๓๕.๐๐ ๙,๑๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. ๙,๑๓๕.๐๐ รภท.ศอพท. ๙,๑๓๕.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๓๒๙/๖๑
๑๙ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๑๒,๒๕๐.๐๐ ๑๒,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โพลเฮลท์ แคร์ จก. ๑๒,๒๕๐.๐๐ บ.โพลเฮลท์ แคร์ จก. ๑๒,๒๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๕๓/๖๑ฉ
๒๐ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๒๙,๔๙๙.๙๐ ๒๙,๔๙๙.๙๐ เฉพาะเจาะจง บ.บี เอล็ ฮ่ัว  จก. ๒๙,๔๙๙.๙๐ บ.บี เอล็ ฮ่ัว  จก. ๒๙,๔๙๙.๙๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๕๑/๖๑ฉ
๒๑ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๘,๐๔๐.๐๐ ๘,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บรูพาโอสถ จก. ๘,๐๔๐.๐๐ บ.บรูพาโอสถ จก. ๘,๐๔๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๕๐/๖๑ฉ
๒๒ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๕,๓๕๐.๐๐ ๕,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จก. ๕,๓๕๐.๐๐ บ.เฟิร์มเมอร์ จก. ๕,๓๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๔๖/๖๑ฉ
๒๓ ซ้ือพัสดุสายแพทย์ จ านวน ๕ รายการ ๕๐,๑๕๐.๐๐ ๕๐,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๕๐,๑๕๐.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๕๐,๑๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๔๗/๖๑ฉ
๒๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๗,๔๙๙.๐๐ ๒๗,๔๙๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๓๙,๔๔๖.๒๐  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๓๙,๔๔๖.๒๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๔๒/๖๑ฉ
๒๕ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวลเท็ค เฮลธแ์คร์ จก. ๖๐,๐๐๐.๐๐ บ.เวลเท็ค เฮลธแ์คร์ จก. ๖๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๓๑/๖๑ฉ
๒๖ ซ้ือพัสดุสายแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ๒๑,๙๐๐.๐๐ ๒๑,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จก. ๒๑,๙๐๐.๐๐ บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จก. ๒๑,๙๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๒๕/๖๑ฉ
๒๗ ซ้ือพัสดุสายแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ๒๘,๘๔๒.๐๐ ๒๘,๘๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ จก. ๒๘,๘๔๒.๐๐ บ.ฟาร์มาแลนด์ จก. ๒๘,๘๔๒.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๒๑/๖๑ฉ
๒๘ ซ้ือพัสดุสายแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๖๖,๐๐๐.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๖๖,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๓๙๕/๖๑ฉ
๒๙ ซ้ือพัสดุสายแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๓๐๔,๕๐๐.๐๐ ๓๐๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอค๊ลีย ์จก. ๓๐๔,๕๐๐.๐๐ บ.โอค๊ลีย ์จก. ๓๐๔,๕๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๗๐/๖๑
๓๐ จา้งปรับเทียบมาตรฐาน จ านวน ๑ รายการ ๓๓,๙๕๐.๐๐ ๓๓,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดดิคอล จก. ๓๓,๙๕๐.๐๐ บ.สยามเมดดิคอล จก. ๓๓,๙๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๒/๖๑จฉ
๓๑ จา้งปรับเทียบมาตรฐาน จ านวน ๑๓ รายการ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดดิคอล จก. ๔๐,๐๐๐.๐๐ บ.สยามเมดดิคอล จก. ๔๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๗/๖๑จฉ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน..........เม.ย.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

ล าดับที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ัง/
โดยสังเขป เลขที่ขออนุมติั

๓๒ จา้งปรับเทียบมาตรฐาน จ านวน ๕ รายการ ๑๑,๗๕๐.๐๐ ๑๑,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดดิคอล จก. ๑๑,๗๕๐.๐๐ บ.สยามเมดดิคอล จก. ๑๑,๗๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๘/๖๑จฉ
๓๓ จา้งปรับเทียบมาตรฐาน จ านวน ๖ รายการ ๑๓,๖๕๐.๐๐ ๑๓,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดดิคอล จก. ๑๓,๖๕๐.๐๐ บ.สยามเมดดิคอล จก. ๑๓,๖๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๙/๖๑จฉ

๓๔ ซ้ือวสัดุซ่อมแซมป้ายอาคารและ จ านวน ๒๐ รายการ ๖๕,๓๗๘.๐๗ ๖๕,๓๗๘.๐๗ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๖๕,๓๗๘.๐๗ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๖๕,๓๗๘.๐๗ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๐/๖๑ฉ.

ตรากองวทิยาการ

๓๕ ซ้ือวสัดุซ่อมแซมอาคาร จ านวน ๓๐ รายการ ๖๐,๑๙๒.๘๕ ๖๐,๑๙๒.๘๕ เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมศิริซัพพลาย ๖๐,๑๙๒.๘๕ ร้านเสริมศิริซัพพลาย ๖๐,๑๙๒.๘๕ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๘/๖๑ฉ.

๓๖ ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ใชใ้นการท าระบบ จ านวน ๙ รายการ ๖๘,๙๐๒.๒๐ ๖๘,๙๐๒.๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๖๘,๙๐๒.๒๐ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๖๘,๙๐๒.๒๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๑/๖๑ฉ.

รักษาความปลอดภัย

๓๗ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ (เบรคเกอร์) จ านวน ๓ รายการ ๑๔,๘๖๒.๓๐ ๑๔,๘๖๒.๓๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมศิริซัพพลาย ๑๔,๘๖๒.๓๐ ร้านเสริมศิริซัพพลาย ๑๔,๘๖๒.๓๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๓/๖๑ฉ.
๓๘ ซ้ือหนังสือ จ านวน ๕๖ รายการ ๘๓,๒๓๕.๑๖ ๘๓,๒๓๕.๑๖ เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์ ๘๓,๒๓๕.๑๖ ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์ ๘๓,๒๓๕.๑๖ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๕/๖๑ฉ.

มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัย
๓๙ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.ปี ๖๑ จ านวน ๔๓ รายการ ๙๖,๘๐๐.๐๐ ๙๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๙๖,๘๐๐.๐๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๙๖,๘๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๖/๖๑ฉ.
๔๐ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์เพื่อใชใ้นราชการ จ านวน ๑๙ รายการ ๘๕,๖๙๗.๒๐ ๘๕,๖๙๗.๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๘๕,๖๙๗.๒๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๘๕,๖๙๗.๒๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๗/๖๑ฉ.
๔๑ ซ้ือวสัดุกั้นบังแสงแดด จ านวน ๔ รายการ ๗๐,๕๑๓.๐๐ ๗๐,๕๑๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทเทค ๗๐,๕๑๓.๐๐ ร้านสมาร์ทเทค ๗๐,๕๑๓.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๘/๖๑ฉ.
๔๒ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.ประจ าปี จ านวน ๒๖ รายการ ๕๔,๖๐๗.๒๐ ๕๔,๖๐๗.๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวฒันาธรุกจิ ๕๔,๖๐๗.๒๐ ร้านวฒันาธรุกจิ ๕๔,๖๐๗.๒๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๙/๖๑ฉ.
๔๓ ซ้ือวสัดุเคร่ืองใชใ้นราชการ จ านวน ๒๑ รายการ ๘๐,๘๗๕.๐๐ ๘๐,๘๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพุฒิพงค์พาณิชย์ ๘๐,๘๗๕.๐๐ ร้านพุฒิพงค์พาณิชย์ ๘๐,๘๗๕.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๐/๖๑ฉ.
๔๔ ซ้ือหมกึพิมพ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ๓๒,๔๒๑.๐๐ ๓๒,๔๒๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๓๒,๔๒๑.๐๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๓๒,๔๒๑.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๑/๖๑ฉ.

๔๕ ซ้ืออปุกรณ์กฬีา จ านวน ๔ รายการ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไมโครแกรม ๓,๐๐๐.๐๐ ร้านไมโครแกรม ๓,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๒/๖๑ฉ.

๔๖ ซ้ือกระดาษอดัส าเนา จ านวน ๙๐๐ รีม ๘๖,๖๗๐.๐๐ ๘๖,๖๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานอตุสาหกรรม ๘๖,๖๗๐.๐๐ บ.โรงงานอตุสาหกรรม ๘๖,๖๗๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๓/๖๑ฉ.
กระดาษ บางปะอนิ กระดาษ บางปะอนิ

๔๗ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกนั จ านวน ๒รายการ ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านที สแควร์ ซัพพลาย ๘,๐๐๐.๐๐ ร้านที สแควร์ ซัพพลาย ๘,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๔/๖๑ฉ.
และควบคุมโรคที่เกดิจากยงุลาย

๔๘ ซ้ือพัสดุใชส้ านักงาน จ านวน ๑๙ รายการ ๘๔,๙๗๖.๐๐ ๘๔,๙๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีโปรดักส์ ๘๔,๙๗๖.๐๐ ร้านพีโปรดักส์ ๘๔,๙๗๖.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๖/๖๑ฉ.
๔๙ ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ซ่อมแซม จ านวน ๔ รายการ ๔๔,๔๕๘.๕๐ ๔๔,๔๕๘.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๔๔,๔๕๘.๕๐ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๔๔,๔๕๘.๕๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๗/๖๑ฉ.

พื้นกระเบื้องบันได
๕๐ ซ้ือพัสดุใชส้ านักงาน จ านวน ๑๙ รายการ ๕๗,๓๗๖.๘๐ ๕๗,๓๗๖.๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีโปรดักส์ ๕๗,๓๗๖.๘๐ ร้านพีโปรดักส์ ๕๗,๓๗๖.๘๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๒๐/๖๑ฉ.
๕๑ ซ้ือบันไดอลูมเินียม จ านวน ๒ อนั ๔,๖๒๒.๔๐ ๔,๖๒๒.๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมศิริซัพพลาย ๔,๖๒๒.๔๐ ร้านเสริมศิริซัพพลาย ๔,๖๒๒.๔๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๒๑/๖๑ฉ.
๕๒ ซ้ือพัสดุสายชา่งโยธา จ านวน ๑๑ รายการ ๔๘,๕๔๗.๘๐ ๔๘,๕๔๗.๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไมโครแกรม ๔๘,๕๔๗.๘๐ ร้านไมโครแกรม ๔๘,๕๔๗.๘๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๒๖/๖๑ฉ.

               น .จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
           ๓ พค.๖๑

      โชคชัย  ปิ่นเงิน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน..........เม.ย.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

ล าดับที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


