
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 คาสาธารณูปโภค            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 148/66 31 มกราคม 2566

2 อื่นๆ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 149/66 31 มกราคม 2566

3 อื่นๆ            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 147/66 30 มกราคม 2566

4 วัสดุการแพทย          19,070         19,070 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.71 30 มกราคม 2566

5 อื่นๆ          41,500         41,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทีจีแอล เมดิคัล บจก.ทีจีแอล เมดิคัล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.72 30 มกราคม 2566

6 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,520           2,520 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 146/66 27 มกราคม 2566

7 เทคนิคการแพทย          13,873         13,873 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 31/2566 26 มกราคม 2566

8 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB30/2566 24 มกราคม 2566

9 คาสาธารณูปโภค            3,272           3,272 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 142/66 23 มกราคม 2566

10 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,464           1,464 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 143/66 23 มกราคม 2566

11 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แบนด จํากัด

  

แบนด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 144/66 23 มกราคม 2566

12 คาสาธารณูปโภค            2,644           2,644 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 145/66 23 มกราคม 2566

13 วัสดุการแพทย            3,100           3,100 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอคอททอน บจก.ไบโอคอททอน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.48 23 มกราคม 2566

14 วัสดุการแพทย            3,240           3,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.49 23 มกราคม 2566

15 วัสดุการแพทย        168,850       168,850 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค บจก.ซิลลิค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.50 23 มกราคม 2566

16 วัสดุการแพทย          10,800         10,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชียเมดิคอล บจก.เอเชียเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.51 23 มกราคม 2566

17 เทคนิคการแพทย          26,000         26,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB29/2566 20 มกราคม 2566

18 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          56,130         56,130 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 141/66 20 มกราคม 2566

19 เทคนิคการแพทย        112,600       112,600 อิเล็กทรอนิกส หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.43 20 มกราคม 2566

20 วัสดุการแพทย          15,000         15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.44 20 มกราคม 2566

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2566

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุการแพทย            5,500           5,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แซนด อินฟนิตี้ บจก.แซนด อินฟนิตี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.45 20 มกราคม 2566

22 วัสดุการแพทย            8,590           8,590 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คลีนซายส บจก.คลีนซายส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.46 20 มกราคม 2566

23 วัสดุการแพทย            4,855           4,855 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.47 20 มกราคม 2566

24 วัสดุการแพทย          61,983         61,983 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.66 20 มกราคม 2566

25 วัสดุการแพทย          12,700         12,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.67 20 มกราคม 2566

26 วัสดุการแพทย            6,520           6,520 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.68 20 มกราคม 2566

27 วัสดุการแพทย          25,000         25,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.69 20 มกราคม 2566

28 เทคนิคการแพทย        129,740       129,740 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายแล็บ หจก.เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.70 20 มกราคม 2566

29 วัสดุสํานักงาน            1,060           1,060 วิธีเฉพาะเจาะจง โนตดีไซน โนตดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 137/66 18 มกราคม 2566

30 วัสดุสํานักงาน            2,400           2,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บานดูปริ้นติ้งเซอรวิส บานดูปริ้นติ้งเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 138/66 18 มกราคม 2566

31 ครัว               320              320 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน มอผามง ราน มอผามง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 139/66 18 มกราคม 2566

32 วัสดุสํานักงาน            2,900           2,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พาหิรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหิรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 140/66 18 มกราคม 2566

33 วัสดุการแพทย          14,700         14,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เทคโนเมดิคัล บจก.เทคโนเมดิคัล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.62 17 มกราคม 2566

34 วัสดุการแพทย          17,960         17,960 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.63 17 มกราคม 2566

35 วัสดุการแพทย          17,300         17,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วิรัช หจก.วิรัช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.64 17 มกราคม 2566

36 วัสดุการแพทย            4,060           4,060 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอรเมดิคอล บจก.บีเวอรเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.65 17 มกราคม 2566

37 ยานพาหนะ          25,400         25,400 วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 123/66 16 มกราคม 2566

38 ครัว          29,100         29,100 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 124/66 13 มกราคม 2566

39 วัสดุคอมพิวเตอร          26,780         26,780 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

พลาย จํากัด

   

พลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 125/66 13 มกราคม 2566

40 งานจาง        147,000       147,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

เติมโรงจอดรถขาง CI)

  

เติมโรงจอดรถขาง CI) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 126/66 13 มกราคม 2566

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2566

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 134/66 13 มกราคม 2566

42 อื่นๆ          10,571         10,571 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาแมฟาหลวง มหาวิทยาแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 135/66 13 มกราคม 2566

43 คาสาธารณูปโภค          12,840         12,840 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 136/66 13 มกราคม 2566

44 วัสดุการแพทย            2,500           2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.57 13 มกราคม 2566

45 วัสดุการแพทย            3,400           3,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.58 13 มกราคม 2566

46 วัสดุการแพทย          30,190         30,190 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลทแคร บจก.โพสเฮลทแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.59 13 มกราคม 2566

47 วัสดุการแพทย          22,100         22,100 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค บจก.ซิลลิค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.60 13 มกราคม 2566

48 วัสดุการแพทย          49,600         49,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนทแล็ป หจก.อินสทรูเมนทแล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.61 13 มกราคม 2566

49 เทคนิคการแพทย            8,360           8,360 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB26/2566 12 มกราคม 2566

50 เทคนิคการแพทย          10,510         10,510 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB27/2566 12 มกราคม 2566

51 เทคนิคการแพทย          12,825         12,825 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB28/2566 12 มกราคม 2566

52 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            4,605           4,605 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(แกสหุงตม)

 

(แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 133/66 12 มกราคม 2566

53 ครัว            6,764           6,764 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 122/66 11 มกราคม 2566

54 ยานพาหนะ            2,320           2,320 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 132/66 11 มกราคม 2566

55 วัสดุสํานักงาน          16,944         16,944 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 120/66 10 มกราคม 2566

56 วัสดุสํานักงาน          12,900         12,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พาหิรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหิรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 121/66 10 มกราคม 2566

57 วัสดุสํานักงาน            1,824           1,824 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 131/66 10 มกราคม 2566

58 วัสดุการแพทย            9,405           9,405 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.41 10 มกราคม 2566

59 วัสดุการแพทย          10,256         10,256 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.42 10 มกราคม 2566

60 วัสดุการแพทย          55,000         55,000 วิธีเฉพาะเจาะจง SJซัพพลาย SJซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.53 10 มกราคม 2566

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2566

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 วัสดุการแพทย            4,080           4,080 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.55 10 มกราคม 2566

62 วัสดุการแพทย          14,300         14,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.56 10 มกราคม 2566

63 วัสดุสํานักงาน            5,000           5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 119/66 09 มกราคม 2566

64 ครัว            3,600           3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พ.ีอี.เอ็น.ซัพพลาย ราน พ.ีอี.เอ็น.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 130/66 09 มกราคม 2566

65 อื่นๆ            2,191           2,191 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีไทย จํากัด บริษัท ไปรษณีไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 113/66 06 มกราคม 2566

66 วัสดุคอมพิวเตอร          10,700         10,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แอนด เซอรวิส

  

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 118/66 06 มกราคม 2566

67 ครัว            1,275           1,275 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน มอผามง ราน มอผามง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 128/66 06 มกราคม 2566

68 ครัว            1,620           1,620 วิธีเฉพาะเจาะจง นางคําปุน นาระตะ นางคําปุน นาระตะ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 129/66 06 มกราคม 2566

69 เทคนิคการแพทย            8,350           8,350 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 25/2566 06 มกราคม 2566

70 ครัว          14,708         14,708 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 117/66 05 มกราคม 2566

71 วัสดุคอมพิวเตอร            4,590           4,590 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

พลาย จํากัด

   

พลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 127/66 04 มกราคม 2566

72 วัสดุงานทันตกรรม          39,600         39,600 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 28/2566(พิเศษ) 03 มกราคม 2566

73 วัสดุงานทันตกรรม          39,860         39,860 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

(1988) จํากัด

   

(1988) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 29/2566(พิเศษ) 03 มกราคม 2566

74 อื่นๆ            7,799           7,799 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาแมฟาหลวง มหาวิทยาแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 111/66 03 มกราคม 2566

75 อื่นๆ            6,968           6,968 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง บริษัท นําวิวัฒนการชาง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 112/66 03 มกราคม 2566

76 วัสดุสํานักงาน            6,911           6,911 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 115/66 03 มกราคม 2566

77 วัสดุการแพทย            5,500           5,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อปเมดิคอล บจก.ท็อปเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.38 03 มกราคม 2566

78 วัสดุการแพทย            4,220           4,220 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.39 03 มกราคม 2566

79 วัสดุการแพทย          54,180         54,180 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.40 03 มกราคม 2566

80 วัสดุงานทันตกรรม          31,405         31,405 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 32/2566(พิเศษ) 02 มกราคม 2566

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2566

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

81 อื่นๆ          41,500         41,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

x-ray)

   

x-ray) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.36 02 มกราคม 2566

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2566


	ม.ค.66

