
                                                                                                                                                                                          สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
หรือจ้าง ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,881.00      8,881        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 432/2563 ลว.3 กพ.2563
2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,030.00      4,030        เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบติัครบถ้วน 433/2563 ลว.3 กพ.2563
3 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500.00      1,500        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอกอักษร ร้าน เอกอักษร มีคุณสมบติัครบถ้วน 434/2563 ลว.3 กพ.2563
4 ครุภณัฑ์ส านักงาน 8,335.30      8,335        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 435/2563 ลว.3 กพ.2563
5 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 80,571.00    80,571      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 436/2563 ลว.3 กพ.2563
6 ค่าวัสดุส านักงาน 17,976.00    17,976      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 437/2563 ลว.3 กพ.2563
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,373.37      7,373        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 438/2563 ลว.3 กพ.2563
8 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 42,908.07    42,908      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 439/2563 ลว.3 กพ.2563
9 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,579.60      4,580        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 440/2563 ลว.3 กพ.2563
10 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 86,989.82    86,990      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 441/2563 ลว.3 กพ.2563
11 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,835.85      8,836        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 442/2563 ลว.3 กพ.2563
12 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 28,954.00    28,954      เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม บ.ชุมชนเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 443/2563 ลว.3 กพ.2563
13 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,340.00    11,340      เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา บ.พรอสฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 444/2563 ลว.3 กพ.2563
14 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 30,216.80    30,217      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮลม์ บ.ดีทแฮลม์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 445/2563 ลว.3 กพ.2563
15 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,480.00      3,480        เฉพาะเจาะจง บ.โปลีฟาร์มา บ.โปลีฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 446/2563 ลว.3 กพ.2563
16 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,550.00      9,550        เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ฟาร์มา บ.นิวไลฟ์ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 447/2563 ลว.3 กพ.2563
17 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 14,600.00    14,600      เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ บ.พาตาร์แลบ มีคุณสมบติัครบถ้วน 448/2563 ลว.3 กพ.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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18 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 26,602.60    26,603      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 449/2563 ลว.3 กพ.2563
20 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 27,900.00    27,900      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 450/2563 ลว.3 กพ.2563
21 ค่าเวชภณัฑ์ยา 17,890.00    17,890      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช บ.สหแพทยเ์ภสัช มีคุณสมบติัครบถ้วน 451/2563 ลว.3 กพ.2563
22 ค่าเวชภณัฑ์ยา 9,240.00      9,240        เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลิน บ.เบอร์ลิน มีคุณสมบติัครบถ้วน 452/2563 ลว. 3 กพ.2563
23 ค่าเวชภณัฑ์ยา 12,733.00    12,733      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอสเมดิคอล บ.เอสพีเอสเมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 453/2563 ลว. 3 กพ.2563
24 ค่าเวชภณัฑ์ยา 9,750.00      9,750        เฉพาะเจาะจง บ.ท ีแมนฟาร์มา บ.ท ีแมนฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 454/2563 ลว.3 กพ.2563
25 ค่าเวชภณัฑ์ยา 18,300.00    18,300      เฉพาะเจาะจง บ.เกร็ทเตอร์มายาบาซิน จก. บ.เกร์ทเตอร์มายาบาซิน จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 455/2563 ลว.3 กพ.2563
26 ค่าเวชภณัฑ์ยา 82,134.00    82,134      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 456/2563 ลว.3 กพ.2563
27 ค่าเวชภณัฑ์ยา 59,417.10    59,417      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 457/2563 ลว.3 กพ.2563
28 ค่าเวชภณัฑ์ยา 36,180.00    36,180      เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญ หจก.ภญิโญ มีคุณสมบติัครบถ้วน 458/2563 ลว.3 กพ.2563
29 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,550.00      4,550        เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค บ.แอตแลนติค มีคุณสมบติัครบถ้วน 459/2563 ลว.3 กพ.2563
30 ค่าเวชภณัฑ์ยา 11,840.00    11,840      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาติกา จก. บ.ฟาร์มาติกา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 460/2563 ลว.3 กพ.2563
31 ค่าเวชภณัฑ์ยา 400.00        400          เฉพาะเจาะจง บ.ทพีีดรัก บ.ทพีีดรัก มีคุณสมบติัครบถ้วน 461/2563 ลว. 3 กพ.2563
32 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,540.00      2,540        เฉพาะเจาะจง บ.เอวีเอส บ.เอวีเอส มีคุณสมบติัครบถ้วน 462/2563 ลว.3 กพ.2563
33 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,250.00      3,250        เฉพาะเจาะจง บ.ยโูทเปี้ยน บ.ยโูทเปี้ยน มีคุณสมบติัครบถ้วน 463/2563 ลว.3 กพ.2563
34 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,568.00      2,568        เฉพาะเจาะจง บ.ยนูีซัน จก. บ.ยนูีซัน จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 464/2563 ลว.3 กพ.2563
35 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 26,230.00    26,230      เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ จก. บ.ฟิลโก้ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 465/2563 ลว.3 กพ.2563
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36 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,200.00    16,200      เฉพาะเจาะจง บ.ออร์คิด เฮลธ์แคร์ บ.ออร์คิด เฮลธ์แคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 466/2563 ลว.3 กพ.2563
37 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,950.00      2,950        เฉพาะเจาะจง บ. เอ็น ททีเีทรดด้ิง บ. เอ็น ททีเีทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 467/2563 ลว. 3 กพ.2563
38 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,937.60      3,938        เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 468/2563 ลว.3 กพ.2563
39 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,601.00      4,601        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 469/2563 ลว.3 กพ.2563
40 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,432.72    20,433      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 470/2563 ลว.3 กพ.2563
41 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,720.00    11,720      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จก. บ.ไซเอนซ์เมด จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 471/2563 ลว.3 กพ.2563
42 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,650.00      2,650        เฉพาะเจาะจง หจก.ทจีเีมดิคอล หจก.ทจีเีมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 472/2563 ลว.3 กพ.2563
43 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,884.81      1,885        เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต มีคุณสมบติัครบถ้วน 477/2563 ลว.3 กพ.2563
44 ค่าจา้งเหมาบริการ 950.00        950          เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 478/2563 ลว.3 กพ.2563
45 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,000.00      4,000        เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 479/2563 ลว.3 กพ.2563
46 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,206.00      6,206        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 480/2563 ลว.3 กพ.2563
47 ค่าจา้งเหมาบริการ 38,000.00    38,000      เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี แอนด์ ดี ร้าน ดี แอนด์ ดี มีคุณสมบติัครบถ้วน 481/2563 ลว.3 กพ.2563
48 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 550.00        550          เฉพาะเจาะจง นางละมุน ดอกหอม นางละมุน ดอกหอม มีคุณสมบติัครบถ้วน 482/2563 ลว. 3 กพ.2563
49 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,026.00      2,026        เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 483/2563 ลว.3 กพ.2563
50 ค่าวัสดุส านักงาน 29,859.00    29,859      เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 484/2563 ลว.3 กพ.2563
51 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,840.00    12,840      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 485/2563 ลว.3 กพ.2563
52 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 66,100.00    66,100      เฉพาะเจาะจง บ.ดีดีเมดซายน์ บ.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 486/2563 ลว.3 กพ.2563
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53 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 46,000.00    46,000      เฉพาะเจาะจง ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 487/2563 ลว.3 กพ.2563
54 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,065.00    14,065      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 488/2563 ลว. 3 กพ.2563
55 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,333.50      4,334        เฉพาะเจาะจง หจก.สุชาติ การดับเพลิง หจก.สุชาติ การดับเพลิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 489/2563 ลว.3 กพ.2563
56 ค่าวัสดุส านักงาน 6,207.00      6,207        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 490/2563 ลว. 11 กพ.2563
57 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 52,500.00    52,500      เฉพาะเจาะจง บ.สยามไมโครซอฟทเ์ทค บ.สยามไมโครซอฟทเ์ทค มีคุณสมบติัครบถ้วน 491/2563 ลว.11 กพ.2563
58 ค่าจา้งเหมาบริการ 30,000.00    30,000      เฉพาะเจาะจง บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ มีคุณสมบติัครบถ้วน 492/2563 ลว.11 กพ.2563
59 ค่าจา้งเหมาบริการ 81,220.00    81,220      เฉพาะเจาะจง บ.จโีนมโนเลกุล บ.จโีนมโนเลกุล มีคุณสมบติัครบถ้วน 493/2563 ลว.18 กพ.2563
60 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 45,100.00    45,100      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 494/2563 ลว. 18 กพ.2563
61 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 57,522.00    57,522      เฉพาะเจาะจง ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 495/2563 ลว.18 กพ.2563
62 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,895.00    12,895      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 496/2563 ลว. 18 กพ.2563
63 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,500.00    12,500      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 497/2563 ลว. 18 กพ.2563
64 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,400.00      2,400        เฉพาะเจาะจง บ.ยนูินี้ เด็นตัล จก. บ.ยนูินี้ เด็นตัล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 499/2563 ลว.18 กพ.2563
65 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,664.30      2,664        เฉพาะเจาะจง บ.พีซีเด็นตัล แลป จก. บ.พีซีเด็นตัล แลป จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 500/2563 ลว. 18 กพ.2563
66 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,525.00      7,525        เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พีเด็นท ์จก. บ.วี อาร์ พีเด็นท ์จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 501/2563 ลว. 18 กพ.2563
67 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,242.00    12,242      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 502/2563 ลว.18 กพ.2563
68 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,866.00      7,866        เฉพาะเจาะจง บ.เอส ดีทนัตเวช (1988)จก. บ.เอส ดีทนัตเวช (1988)จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 503/2563 ลว.18 กพ.2563
69 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 48,289.10    48,289      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 504/2563 ลว. 18 กพ.2563
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
หรือจ้าง ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

70 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,025.00      4,025        เฉพาะเจาะจง หจก.เซียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 505/2563 ลว.18 กพ.2563
71 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 51,180.00    51,180      เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น หจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบติัครบถ้วน 506/2563 ลว.18 กพ.2563
72 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 350.00        350          เฉพาะเจาะจง โชคชัยฟาร์มาซี โชคชัยฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 507/2563 ลว. 21 กพ.2563
73 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 13,032.60    13,033      เฉพาะเจาะจง สันติฮาร์ดแวร์ สันติฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 508/2563 ลว.24 กพ.2563
74 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,650.00    13,650      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ มีคุณสมบติัครบถ้วน 509/2563 ลว.24 กพ.2563
75 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,299.39      5,299        เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) บ.ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 510/2563 ลว.24 กพ.2563
76 ค่าจา้งเหมาบริการ 16,850.00    16,850      เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 511/2563 ลว. 21 กพ.2563
77 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,930.00      5,930        เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 512/2563 ลว.21 กพ.2563
78 ค่าจา้งเหมาบริการ 14,450.00    14,450      เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 513/2563 ลว.21 กพ.2563
79 ค่าจา้งเหมาบริการ 27,652.30    27,652      เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 514/2563 ลว.24 กพ.2563
80 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,450.00      4,450        เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 515/2563 ลว.25 กพ.2563
81 ค่าจา้งเหมาบริการ 300.00        300          เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 516/2563 ลว.25 กพ.2563
82 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,000.00      5,000        เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 517/2563 ลว.25 กพ.2563
83 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 6,420.00      6,420        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 518/2563 ลว.21 กพ.2563
84 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 68,750.00    68,750      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 519/2563 ลว.27 กพ.2563
85 ครุภณัฑ์ส านักงาน 11,600.00    11,600      เฉพาะเจาะจง ชัยยศ เฟอร์นิเจอร์ ชัยยศ เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 520/2563 ลว.27 กพ.2563
86 ค่าจา้งเหมาบริการ 90,000.00    90,000      เฉพาะเจาะจง บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ มีคุณสมบติัครบถ้วน 521/2563 ลว.27 กพ.2563
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
หรือจ้าง ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

87 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 75,435.00    75,435      เฉพาะเจาะจง บ.ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) บ.ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) มีคุณสมบติัครบถ้วน 522/2563 ลว.27 กพ.2563
88 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 88,000.00    88,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นท์ หจก.เอ็มมีเน้นท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 523/2563 ลว.27 กพ.2563
89 ค่าจา้งเหมาบริการ 22,140.00    22,140      เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 524/2563 ลว.28 กพ.2563
90 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,965.00    10,965      เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 525/2563 ลว.28 กพ.2563
91 ค่าจา้งเหมาบริการ 20,647.50    20,648      เฉพาะเจาะจง นายวัชราวุฒิ โอราชา นายวัชราวุฒิ โอราชา มีคุณสมบติัครบถ้วน 526/2563 ลว. 28 กพ.2563
92 ค่าจา้งเหมาบริการ 11,527.50    11,528      เฉพาะเจาะจง นายนันทยศ สมผล นายนันทยศ สมผล มีคุณสมบติัครบถ้วน 527/2563 ลว. 28 กพ.2563
93 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,027.50    10,028      เฉพาะเจาะจง นส.จนัทร์จริา สมใจนึก นส.จนัทร์จริา สมใจนึก มีคุณสมบติัครบถ้วน 528/2563 ลว.28 กพ.2563
94 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,652.50      6,653        เฉพาะเจาะจง นส.ภาวิณี สีหาบรูาณ นส.ภาวิณี สีหาบรูาณ มีคุณสมบติัครบถ้วน 529/2563 ลว.28 กพ.2563
95 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,715.00      5,715        เฉพาะเจาะจง นส.ชาริตา สิมมา นส.ชาริตา สิมมา มีคุณสมบติัครบถ้วน 530/2563 ลว.28 กพ.2563
96 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,000.00      7,000        เฉพาะเจาะจง นายส าราญ พรหมจารีย์ นายส าราญ พรหมจารีย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 531/2563 ลว.28 กพ.2563
97 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,590.00      7,590        เฉพาะเจาะจง นส.นาวิกา เปรมกมล นส.นาวิกา เปรมกมล มีคุณสมบติัครบถ้วน 532/2563 ลว.28 กพ.2563
98 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,590.00      7,590        เฉพาะเจาะจง นส.จริาภรณ์ อ่อนสา นส.จริาภรณ์ อ่อนสา มีคุณสมบติัครบถ้วน 533/2563 ลว.28 กพ.2563
99 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,215.00      7,215        เฉพาะเจาะจง นส.โฉมนภา ตุระ นส.โฉมนภา ตุระ มีคุณสมบติัครบถ้วน 534/2563 ลว.28 กพ.2563
100 ค่าวัสดุน้ ามันฯ 28,220.00    28,220      เฉพาะเจาะจง บ.เลิศวรกมล จก. บ.เลิศวรกมล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 535/2563 ลว.28 กพ.2563
101 ค่าจา้งเหมาบริการ 22,330.00    22,330      เฉพาะเจาะจง นาง นาง สว่างแจง้ นาง นาง สว่างแจง้ มีคุณสมบติัครบถ้วน 536/2563 ลว.28 กพ.2563
102 ค่าจา้งเหมาบริการ 41,500.00    41,500      เฉพาะเจาะจง บ.ท ีจ ีแอล เมดิคัลฯ บ.ท ีจ ีแอล เมดิคัลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 537/2563 ลว.28 กพ.2563
103 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,910.00    14,910      เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท ์- เมท จ ากัด บ.เด็นท ์- เมท จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 538/2563 ลว.28 กพ.2563
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