
แบบ สขร.1

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 695.50             ไม่มี บ.เวนเนอร์ ประเทศไทย 695.50         บ.เวนเนอร์ ประเทศไทย 695.50         ให้บริการรวดเร็ว 0541 ลว.1 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

2 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 900.00             ไม่มี ร้านอภิชาติแอร์ 900.00         ร้านอภิชาติแอร์ 900.00         ให้บริการรวดเร็ว 0542 ลว.1 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

3 จา้งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ 83,625.00         ไม่มี บ.โตโมกราฟ 83,625.00     บ.โตโมกราฟ 83,625.00     ให้บริการรวดเร็ว 0543 ลว.1 มี.ค.62
เดือน มีนาคม 2562 สม ่าเสมอ 

4 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 900.00             ไม่มี ร้านอภิชาติแอร์ 900.00         ร้านอภิชาติแอร์ 900.00         ให้บริการรวดเร็ว 0547 ลว.4 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

5 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 500.00             ไม่มี บ.วริชา คอมพิวเมท 500.00         บ.วริชา คอมพิวเมท 500.00         ให้บริการรวดเร็ว 0548 ลว.4 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,893.90           ไม่มี บ.ดีเคเอสเอช 1,893.90      บ.ดีเคเอสเอช 1,893.90       ให้บริการรวดเร็ว 0549 ลว.4 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 130,500.00        ไม่มี หจก.ซีเอ็มเมด 130,500.00   หจก.ซีเอ็มเมด 130,500.00   ให้บริการรวดเร็ว 0554 ลว.5 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

8 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 10,315.00         ไม่มี โรงงานเมทัลซีท พจเจริญ 10,315.00     โรงงานเมทัลซีท พจเจริญ 10,315.00     ให้บริการรวดเร็ว 0555 ลว.5 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

9 ซ้ือวสัดุบริโภค 4,500.00           ไม่มี ร้านบุญศรีพาณิชย์ 4,500.00      ร้านบุญศรีพาณิชย์ 4,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0556 ลว.5 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

10 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 9,968.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 9,968.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 9,968.00       ให้บริการรวดเร็ว 0561 ลว.6 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00           ไม่มี บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,600.00      บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ 3,600.00       ให้บริการรวดเร็ว 0562 ลว.6 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

12 จา้งท่า พรบ รถยนต์ 645.21             ไม่มี บ.ไทยศรีประกันภัย 645.21         บ.ไทยศรีประกันภัย 645.21         ให้บริการรวดเร็ว 0563 ลว.6 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
โรงพยาบาลดอยเตา่ อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง



เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

13 จา้งท่า พรบ รถยนต์ 645.21             ไม่มี บ.ไทยศรีประกันภัย 645.21         บ.ไทยศรีประกันภัย 645.21         ให้บริการรวดเร็ว 0564 ลว.6 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13,882.00         ไม่มี หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 13,882.00     หจก.อินสทูรเม้นท์ แล็ป 13,882.00     ให้บริการรวดเร็ว 0566 ลว.7 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

15 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 5,550.00           ไม่มี หจก.บอสตัน 5,550.00      หจก.บอสตัน 5,550.00       ให้บริการรวดเร็ว 0567 ลว.7 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

16 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 129,000.00        ไม่มี บ.วริชาคอมพิวเมท 129,000.00   บ.วริชาคอมพิวเมท 129,000.00   ให้บริการรวดเร็ว 0568 ลว.7 มี.ค.62
งบค่าเสื อม 70% สม ่าเสมอ 

17 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,160.00         ไม่มี บ.วริชาคอมพิวเมท 17,160.00     บ.วริชาคอมพิวเมท 17,160.00     ให้บริการรวดเร็ว 0569 ลว.7 มี.ค.62
งบค่าเสื อม 70% สม ่าเสมอ 

18 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 3,000.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,000.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 3,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0575 ลว.8 มี.ค.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

19 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 750.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 750.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 750.00         ให้บริการรวดเร็ว 0576 ลว.8 มี.ค.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

20 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 750.00             ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 750.00         หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 750.00         ให้บริการรวดเร็ว 0582 ลว.11 มี.ค.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

21 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 1,625.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,625.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 1,625.00       ให้บริการรวดเร็ว 0583 ลว.11 มี.ค.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

22 จา้งถ่ายเอกสาร 1,000.00           ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 1,000.00      ดอยเต่าพาณิชย์ 1,000.00       ให้บริการรวดเร็ว 0584 ลว.11 มี.ค.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

23 จา้งท่าป้ายไวนิล 6,729.00           ไม่มี ร้านป้ายมิวอิ้งเจท็ 6,729.00      ร้านป้ายมิวอิ้งเจท็ 6,729.00       ให้บริการรวดเร็ว 0585 ลว.11 มี.ค.62
(โครงการ) สม ่าเสมอ 

25 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 5,990.00           ไม่มี ร้านต้นข้าวโมบาย 5,990.00      ร้านต้นข้าวโมบาย 5,990.00       ให้บริการรวดเร็ว 0589 ลว.12 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

26 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 9,885.73           ไม่มี บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 9,885.73      บ.โตโยต้า เชียงใหม่ 9,885.73       ให้บริการรวดเร็ว  0590 ลว.12 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 
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เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 838.00             ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 838.00         บ.สยามแม็คโคร 838.00         ให้บริการรวดเร็ว 0601 ลว.14 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

27 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 7,348.00           ไม่มี บ.สยามแม็คโคร 7,348.00      บ.สยามแม็คโคร 7,348.00       ให้บริการรวดเร็ว 0602 ลว.14 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

28 จา้งถ่ายเอกสาร 1,480.00           ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 1,480.00      ดอยเต่าพาณิชย์ 1,480.00       ให้บริการรวดเร็ว 0603 ลว.14 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

29 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 1,335.00           ไม่มี บิก๊ซี 1,335.00      บิก๊ซี 1,335.00       ให้บริการรวดเร็ว 0607 ลว.15 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

30 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 470.00             ไม่มี บ.เอก-ชัย ดิสทริบิชั น 470.00         บ.เอก-ชัย ดิสทริบิชั น 470.00         ให้บริการรวดเร็ว 0608 ลว.15 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

31 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 2,640.00           ไม่มี โปรเจค็ กรุป 2,640.00      โปรเจค็ กรุป 2,640.00       ให้บริการรวดเร็ว 0614 ลว.18 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

32 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 900.00             ไม่มี ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ร้านซีเกมส์การค้า 900.00         ให้บริการรวดเร็ว 0615 ลว.18 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

33 จา้งท่าป้ายไวนิล 640.00             ไม่มี ร้านป้ายมิวอิ้งเจท็ 640.00         ร้านป้ายมิวอิ้งเจท็ 640.00         ให้บริการรวดเร็ว 0616 ลว.18 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

34 ซ้ือวสัดุบริโภค 6,687.00           ไม่มี นายกิตราช อุ่นผูก 6,687.00      นายกิตราช อุ่นผูก 6,687.00       ให้บริการรวดเร็ว 0617 ลว.18 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

35 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,800.00           ไม่มี หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 9,800.00      หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย 9,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 0620 ลว.19 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

36 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,457.00           ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 5,457.00      บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 5,457.00       ให้บริการรวดเร็ว 0621 ลว.19 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

37 จา้งเหมาติดต้ังผ้าม่าน 8,538.60           ไม่มี ตอย ผ้าม่าน 8,538.60      ตอย ผ้าม่าน 8,538.60       ให้บริการรวดเร็ว 0622 ลว.18 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

38 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 15,000.00         ไม่มี บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอล 15,000.00     บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอล 15,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0625 ลว.20 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 
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เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

39 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 26,000.00         ไม่มี บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอล 26,000.00     บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอล 26,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0626 ลว.20 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

40 จา้งถ่ายเอกสาร 1,200.00           ไม่มี ดอยเต่าพาณิชย์ 1,200.00      ดอยเต่าพาณิชย์ 1,200.00       ให้บริการรวดเร็ว 0627 ลว.20 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

41 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 3,541.30           ไม่มี ร้านธนัทธช์ัยบริการ 3,541.30      ร้านธนัทธช์ัยบริการ 3,541.30       ให้บริการรวดเร็ว 0628ลว.20 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

42 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 12,972.45         ไม่มี ร้านธนัทธช์ัยบริการ 12,972.45     ร้านธนัทธช์ัยบริการ 12,972.45     ให้บริการรวดเร็ว 0629 ลว.20 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

43 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,900.00           ไม่มี บ.ไบโอคอททอน 9,900.00      บ.ไบโอคอททอน 9,900.00       ให้บริการรวดเร็ว 0631 ลว.21 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

44 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,384.00           ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 4,384.00      บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 4,384.00       ให้บริการรวดเร็ว 0632 ลว.21 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,632.20           ไม่มี บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 2,632.20      บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า 2,632.20       ให้บริการรวดเร็ว 0633 ลว.21 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

46 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,350.00           ไม่มี บ.ที.เอ็น.เน็ตเวร์ิก 7,350.00      บ.ที.เอ็น.เน็ตเวร์ิก 7,350.00       ให้บริการรวดเร็ว 0638 ลว.22 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

47 ซ้ือวสัดุงานบ้าน 12,000.00         ไม่มี หสม.สุวดิา 12,000.00     หสม.สุวดิา 12,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0639 ลว.22 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

48 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,142.50           ไม่มี บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 6,142.50      บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 6,142.50       ให้บริการรวดเร็ว 0645 ลว.25 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

49 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,419.10           ไม่มี บ.ดีเคเอสเอช 4,419.10      บ.ดีเคเอสเอช 4,419.10       ให้บริการรวดเร็ว 0646 ลว.25 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

50 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 83,665.00         ไม่มี หจก. อินสทูรเม้นท์ แล็ป 83,665.00     หจก. อินสทูรเม้นท์ แล็ป 83,665.00     ให้บริการรวดเร็ว 0647 ลว.25 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

51 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,500.00           ไม่มี บ.ที.เอ็น.เน็ตเวร์ิก 5,500.00      บ.ที.เอ็น.เน็ตเวร์ิก 5,500.00       ให้บริการรวดเร็ว 0652 ลว.26 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 
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เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

52 ซ้ือวสัดุแบบพิมพ์ 2,450.00           ไม่มี บ.ที.เอ็น.เน็ตเวร์ิก 2,450.00      บ.ที.เอ็น.เน็ตเวร์ิก 2,450.00       ให้บริการรวดเร็ว 0653 ลว.26 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

53 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 800.00             ไม่มี บ.วริชาคอมพิวเมท 800.00         บ.วริชาคอมพิวเมท 800.00         ให้บริการรวดเร็ว 0654 ลว.26 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

54 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,900.00         ไม่มี บ.วริชาคอมพิวเมท 16,900.00     บ.วริชาคอมพิวเมท 16,900.00     ให้บริการรวดเร็ว 0655 ลว.26 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

55 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 8,694.00           ไม่มี หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 8,694.00      หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ 8,694.00       ให้บริการรวดเร็ว 0661 ลว.27 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

56 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,000.00         ไม่มี หจก. อินสทูรเม้นท์ แล็ป 12,000.00     หจก. อินสทูรเม้นท์ แล็ป 12,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0662 ลว.27 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

57 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 7,800.00           ไม่มี สล่าไฟฟ้า 7,800.00      สล่าไฟฟ้า 7,800.00       ให้บริการรวดเร็ว 0663 ลว.27 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

58 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 9,985.00           ไม่มี น้่าดื มเพื อชุมชนดอยเต่า 9,985.00      น้่าดื มเพื อชุมชนดอยเต่า 9,985.00       ให้บริการรวดเร็ว 0664 ลว.27 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

59 ซ้ือวสัดุบริโภค 8,485.00           ไม่มี นายกิตราช อุ่นผูก 8,485.00      นายกิตราช อุ่นผูก 8,485.00       ให้บริการรวดเร็ว 0665 ลว.27 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

60 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,880.00           ไม่มี บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 2,880.00      บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 2,880.00       ให้บริการรวดเร็ว 0670 ลว.28 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

61 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,430.00           ไม่มี บ.ดีเอชซี เทรดด้ิง 3,430.00      บ.ดีเอชซี เทรดด้ิง 3,430.00       ให้บริการรวดเร็ว 0671 ลว.28 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

62 จา้งซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 11,235.00         ไม่มี บ.ซี.เอ็น.เค เทรดด้ิง 11,235.00     บ.ซี.เอ็น.เค เทรดด้ิง 11,235.00     ให้บริการรวดเร็ว 0672 ลว.28 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

64 จา้งเหมาบุคคลรายวนั 9,600.00           ไม่มี นายอภิสิทธิ์ กันทะโน 9,600.00      นายอภิสิทธิ์ กันทะโน 9,600.00       คุณสมบัติตรงตาม 0673 ลว.28 มี.ค.62
พนักงานเปล ข้อก่าหนด

63 จา้งเหมาบุคคลรายวนั 14,880.00         ไม่มี นายวนิัย ยวุเวก 14,880.00     นายวนิัย ยวุเวก 14,880.00     คุณสมบัติตรงตาม 0674 ลว.28 มี.ค.62
พนักงานขับรถ ข้อก่าหนด
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เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื
บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา บรษัิทฯ ห้างรา้น ราคา โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วีธซ้ืีอ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

64 จา้งขนยา้นขยะติดเชื้อ 2,616.00           ไม่มี หจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุรี 2,616.00      หจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุรี 2,616.00       ให้บริการรวดเร็ว 0675 ลว.28 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

65 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 25,000.00         ไม่มี บ.เอ็มมีเน้น 25,000.00     บ.เอ็มมีเน้น 25,000.00     ให้บริการรวดเร็ว 0679 ลว.29 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

66 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,520.00           ไม่มี ร้าน เอทีพี 1999 1,520.00      ร้าน เอทีพี 1999 1,520.00       ให้บริการรวดเร็ว 0680 ลว.29 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

67 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 3,802.50           ไม่มี ร้านธนัทธช์ัยบริการ 3,802.50      ร้านธนัทธช์ัยบริการ 3,802.50       ให้บริการรวดเร็ว 0681 ลว.29 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

68 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 12,559.65         ไม่มี ร้านธนัทธช์ัยบริการ 12,559.65     ร้านธนัทธช์ัยบริการ 12,559.65     ให้บริการรวดเร็ว 0682 ลว.29 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

69 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 10,807.90         ไม่มี บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง 10,807.90     บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง 10,807.90     ให้บริการรวดเร็ว 0683 ลว.29 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

70 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิง 7,819.59           ไม่มี บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง 7,819.59      บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง 7,819.59       ให้บริการรวดเร็ว 0684 ลว.29 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

71 จา้งขนยา้ยขยะมูลฝอย 4,977.00           ไม่มี หจก.สิงห์เหลียว 4,977.00      หจก.สิงห์เหลียว 4,977.00       ให้บริการรวดเร็ว 0685 ลว.29 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

72 จา้งเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 10,022.00         ไม่มี บ.กสท โทรคมนาคม 10,022.00     บ.กสท โทรคมนาคม 10,022.00     ให้บริการรวดเร็ว 0686 ลว.29 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 

73 ค่าบริการติดตามรถ GPS 374.50             ไม่มี บ.เอ็กเซ็นส์ 374.50         บ.เอ็กเซ็นส์ 374.50         ให้บริการรวดเร็ว 0687 ลว.29 มี.ค.62
สม ่าเสมอ 
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