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

1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,534.50    11,535      เฉพาะเจาะจง บ.วิทยาศรม จก. บ.วิทยาศรม จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 539/2563 ลว.2 มีค.2563
2 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 14,445.00    14,445      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น-ไซน์ เอ็นจเินียร่ิง จก. บ.เอ็น-ไซน์ เอ็นจเินียร่ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 540/2563 ลว.2 มีค.2563
3 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 13,000.00    13,000      เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เมด อีคลิปเม้นท ์จก. บ.เวิลด์เมด อีคลิปเม้นท ์จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 541/2563 ลว. 2 มีค.2563
4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 34,240.00    34,240      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 542/2563 ลว.2 มีค.2563
5 ค่าจา้งเหมาบริการ 32,292.60    32,293      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 543/2563 ลว.2 มีค.2563
6 ค่าวัสดุส านักงาน 3,210.00      3,210        เฉพาะเจาะจง บ.เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จก. บ.เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 544/2563 ลว. 2 มีค.2563
7 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 11,940.00    11,940      เฉพาะเจาะจง บ.ฮิวเมอร์ริค จก. บ.ฮิวเมอร์ริค จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 545/2563 ลว.2 มีค.2563
8 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 28,000.00    28,000      เฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์เอ็นจเินียร่ิง จก. บ.เพาเวอร์เอ็นจเินียร่ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 546/2563 ลว.2 มีค.2563
9 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 80,000.00    80,000      เฉพาะเจาะจง บจก.เวสต์เนส เมดิคอล แคร์ บจก.เวสต์เนส เมดิคอล แคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 547/2563 ลว.2 มีค.2563
10 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,639.80      7,640        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 548/2563 ลว.2 มีค.2563
11 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 1,400.00      1,400        เฉพาะเจาะจง ศูนยห์อ้งปฏบิติัการฯ ศูนยห์อ้งปฏบิติัการฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 549/2563 ลว.2 มีค.2563
12 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,509.60      3,510        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 550/2563 ลว. 2 มีค.2563
13 ค่าวัสดุส านักงาน 884.00        884          เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมเนเจอร์ดิว น้ าด่ืมเนเจอร์ดิว มีคุณสมบติัครบถ้วน 551/2563 ลว.2 มีค.2563
14 ค่าจา้งเหมาบริการ 17,762.00    17,762      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 552/2563 ลว.2 มีค.2563
15 ค่าเวชภณัฑ์ยา 58,135.58    58,136      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 553/2563 ลว. 2 มีค.2563
16 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,500.00      3,500        เฉพาะเจาะจง บ.ทโีอเคมีคอลล์ จก. บ.ทโีอเคมีคอลล์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 554/2563 ลว.2 มีค.2563
17 ค่าเวชภณัฑ์ยา 66,126.00    66,126      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช บ.สหแพทยเ์ภสัช มีคุณสมบติัครบถ้วน 555/2563 ลว.2 มีค.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบรุี
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18 ค่าเวชภณัฑ์ยา 41,697.54    41,698      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 557/2563 ลว.2 มีค.2563
19 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,760.00      2,760        เฉพาะเจาะจง หจก.พรีเมด ฟาร์มา หจก.พรีเมด ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 558/2563 ลว.2 มีค.2563
20 ค่าเวชภณัฑ์ยา 6,077.50      6,078        เฉพาะเจาะจง บ.ท ีแมนฟาร์มา บ.ท ีแมนฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 559/2563 ลว.2 มีค.2563
21 ค่าเวชภณัฑ์ยา 9,737.00      9,737        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 560/2563 ลว.2 มีค.2563
22 ค่าเวชภณัฑ์ยา 22,450.00    22,450      เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นพีเฮลท ์แคร์ จก. บ.ทเีอ็นพีเฮลท ์แคร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 561/2563 ลว.2 มีค.2563
23 ค่าเวชภณัฑ์ยา 73,148.00    73,148      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล บ.เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 562/2563 ลว.2 มีค.2563
24 ค่าเวชภณัฑ์ยา 9,148.50      9,149        เฉพาะเจาะจง บ.หาญไทย จก. บ.หาญไทย จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 563/2563 ลว.2 มีค.2563
25 ค่าเวชภณัฑ์ยา 19,800.00    19,800      เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จก. บ.ซีฟาม จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 564/2563 ลว.2 มีค.2563
26 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,350.00      1,350        เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 565/2563 ลว.2 มีค.2563
27 ค่าเวชภณัฑ์ยา 39,536.75    39,537      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จก. บ.ธงทองโอสถ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 566/2563 ลว.2 มีค.2563
28 ค่าเวชภณัฑ์ยา 19,500.00    19,500      เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จก. บ.แก้วมังกรเภสัช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 567/2563 ลว.2 มีค.2563
29 ค่าเวชภณัฑ์ยา 90,032.40    90,032      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 569/2563 ลว.2 มีค.2563
30 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 66,400.00    66,400      เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ จก. บ.ฟิลโก้ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 570/2563 ลว.2 มีค.2563
31 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 14,400.00    14,400      เฉพาะเจาะจง บ.ออร์คิด เฮลธ์แคร์ บ.ออร์คิด เฮลธ์แคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 571/2563 ลว.2 มีค.2563
32 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 39,953.80    39,954      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 572/2563 ลว.2 มีค.2563
33 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 27,720.00    27,720      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จก. บ.ไซเอนซ์เมด จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 573/2563 ลว. 2 มีค.2563
34 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,710.00    11,710      เฉพาะเจาะจง หจก.ทจีเีมดิคอล หจก.ทจีเีมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 574/2563 ลว.2 มีค.2563
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35 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 55,400.00    55,400      เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์เมดิคอล จก. บ.ไอแคร์เมดิคอล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 575/2563 ลว. 2 มีค.2563
36 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,046.45    20,046      เฉพาะเจาะจง บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม จก. บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 576/2563 ลว.2 มีค.2563
37 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,984.00    11,984      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 577/2563 ลว.2 มีค.2563
38 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 80,376.69    80,377      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 578/2563 ลว.2 มีค.2563
39 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 86,513.78    865,174     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 579/2563 ลว.2 มีค.2563
40 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,534.00      3,534        เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทที ีจ ากัด บ.เอ็นทที ีจ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 580/2563 ลว.2 มีค.2563
41 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,400.00    20,400      เฉพาะเจาะจง บ.พลูก้าแทค จ ากัด บ.พลูก้าแทค จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 581/2563 ลว.2 มีค.2563
42 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,133.40      6,133        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 582/2563 ลว.2 มีค.2563
43 ค่าวัสดุส านักงาน 500.00        500          เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 584/2563 ลว.2 มีค.2563
44 ค่าวัสดุอื่นๆ 5,000.00      5,000        เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ นายพีรณัฐ มีคุณสมบติัครบถ้วน 585/2563 ลว.2 มีค.2563
45 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500.00      1,500        เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 587/2563 ลว.2 มีค.2563
46 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,500.00      2,500        เฉพาะเจาะจง นายจริพันธ์ สุขมาก นายจริพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 588/2563 ลว.2 มีค.2563
47 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 46,000.00    46,000      เฉพาะเจาะจง ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 589/2563 ลว.2 มีค.2563
48 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 21,790.00    21,790      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 590/2563 ลว.2 มีค.2563
49 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 33,241.00    33,241      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 591/2563 ลว.3 มีค.2563
50 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,350.00      4,350        เฉพาะเจาะจง บ.จเีอ็มไดนอสติก บ.จเีอ็มไดนอสติก มีคุณสมบติัครบถ้วน 592/2563 ลว.3 มีค.2563
51 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 49,600.00    49,600      เฉพาะเจาะจง ร้านเมดิคอล เทคแคร์ ร้านเมดิคอล เทคแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 593/2563 ลว.3 มีค.2563
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52 ครุภณัฑ์โฆษณาฯ 19,260.00    19,260      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 597/2563 ลว. 5 มีค.2563
53 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 11,000.00    11,000      เฉพาะเจาะจง บ.แอมเบส พลัส จก. บ.แอมเบส พลัส จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 598/2563  ลว.5 มีค.2563
54 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,218.50    10,219      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 599/2563 ลว.5 มีค.2563
55 ค่าวัสดุอื่นๆ 3,000.00      3,000        เฉพาะเจาะจง รุ้งพาณิชย์ รุ้งพาณิชย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 600/2563 ลว.5 มีค.2563
56 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,531.00      3,531        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 601/2563 ลว. 5 มีค.2563
57 ค่าวัสดุส านักงาน 298.00        298          เฉพาะเจาะจง ร้าน สตาร์คอม ร้าน สตาร์คอม มีคุณสมบติัครบถ้วน 602/2563 ลว. 5 มีค.2563
58 ครุภณัฑ์ส านักงาน 6,206.00      6,206        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 603/2563 ลว.5 มีค.2563
59 ค่าจา้งเหมาบริการ 25,145.00    25,145      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 604/2563 ลว. 5 มีค.2563
60 ค่าวัสดุส านักงาน 6,000.00      6,000        เฉพาะเจาะจง บ.อินทเิกรทเต็ล เมดิคอล บ.อินทเิกรทเต็ล เมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 606/2563 ลว.5 มีค.2563
61 ค่าจา้งเหมาบริการ 25,145.00    25,145      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 605/2563 ลว.5 มีค.2563
62 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,800.00      1,800        เฉพาะเจาะจง ช่างชิน ไดนาโม มอเตอร์ ช่างชิน ไดนาโม มอเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 607/2563 ลว.5 มีค.2563
63 ค่าจา้งเหมาบริการ 64,530.00    64,530      เฉพาะเจาะจง บ.จโีนมโนเลกุล บ.จโีนมโนเลกุล มีคุณสมบติัครบถ้วน 608/2563 ลว. 17 มีค.2563
64 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,800.00      4,800        เฉพาะเจาะจง บ.เมลวิน เมดิแคร์ บ.เมลวิน เมดิแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 609/2563 ลว.17 มีค.2563
65 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,000.00    14,000      เฉพาะเจาะจง บ.วายดี ไดนอสติกส์ บ.วายดี ไดนอสติกส์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 610/2563 ลว .17 มีค.2563
66 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,840.00    12,840      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 611/2563 ลว. 17 มีค.2563
67 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 66,300.00    66,300      เฉพาะเจาะจง ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 612/2563 ลว.17 มีค.2563
68 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 21,250.00    21,250      เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จก. บ.เฟิร์มเมอร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 613/2563 ลว.17 มีค.2563
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69 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 40,700.00    40,700      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 614/2563 ลว.17 มีค.2563
70 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,900.00      3,900        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมเนเจอร์ดิว น้ าด่ืมเนเจอร์ดิว มีคุณสมบติัครบถ้วน 615/2563 ลว. 17 มีค.2563
71 ค่าจา้งเหมาบริการ 11,860.00    11,860      เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลฯ บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 616/2563 ลว.17 มีค.2563
72 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,900.60      4,901        เฉพาะเจาะจง บ.พีซีเด็นตัล แลป จก. บ.พีซีเด็นตัล แลป จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 617/2563 ลว. 17 มีค.2563
73 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 21,615.00    21,615      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 618/2563 ลว.17 มีค.2563
74 ค่าจา้งเหมาบริการ 856.00        856          เฉพาะเจาะจง บ.สยามไมโครซอฟทเ์ทค บ.สยามไมโครซอฟทเ์ทค มีคุณสมบติัครบถ้วน 619/2563 ลว.17 มีค.2563
75 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,144.50    12,145      เฉพาะเจาะจง สันติฮาร์ดแวร์ สันติฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 620/2563 ลว.25 มีค.2563
76 ค่าจา้งเหมาบริการ 17,693.00    17,693      เฉพาะเจาะจง ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ มีคุณสมบติัครบถ้วน 621/2563 ลว.25 มีค.2563
77 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,936.10      3,936        เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) บ.ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัครบถ้วน 622/2563 ลว.25 มีค.2563
78 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,268.00    13,268      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 623/2563 ลว.25 มีค.2563
79 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,263.50      3,264        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 624/2563 ลว.25 มีค.2563
80 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,737.00      9,737        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 625/2563 ลว.25 มีค.2563
81 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,900.00      9,900        เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกานต์ หจก.ภทัรกานต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 626/2563 ลว.25 มีค.2563
82 ค่าจา้งเหมาบริการ 11,342.00    11,342      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 627/2563 ลว.25 มีค.2563
83 ค่าจา้งเหมาบริการ 12,572.50    12,573      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 628/2563 ลว.26 มีค.2563
84 ค่าจา้งเหมาบริการ 14,038.40    14,038      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 629/2563 ลว.26 มีค.2563
85 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,872.50      1,873        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 630/2563 ลว.26 มีค.2563
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86 ครุภณัฑ์ส านักงาน 1,701.30      1,701        เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 631/2563 ลว.26 มีค.2563
87 ค่าวัสดุอื่นๆ 4,800.00      4,800        เฉพาะเจาะจง บ.หมอยาไทย 101 บ.หมอยาไทย  101 มีคุณสมบติัครบถ้วน 632/2563 ลว.26 มีค.2563
88 ค่าวัสดุส านักงาน 57,619.00    57,619      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 633/2563 ลว. 26 มีค.2563
89 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,200.00      6,200        เฉพาะเจาะจง นายบ ารุง ทองโต นายบ ารุง ทองโต มีคุณสมบติัครบถ้วน 634/2563 ลว.26 มีค.2563
90 ค่าวัสดุส านักงาน 2,430.00      2,430        เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 635/2563 ลว.27 มีค.2563
91 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,500.00      6,500        เฉพาะเจาะจง บ.อินทเิกรทเต็ล เมดิคอล บ.อินทเิกรทเต็ล เมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 636/2563 ลว.27 มีค.2563
92 ค่าวัสดุส านักงาน 15,385.53    15,386      เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิว 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 637/2563 ลว.27 มีค.2563
93 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 11,810.00    11,810      เฉพาะเจาะจง บ.เอลิสต์ ซัพพลาย บ.เอลิสต์ ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 638/2563 ลว.27 มีค.2563
94 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 13,400.00    13,400      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 639/2563 ลว.27 มีค.2563
95 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 65,000.00    65,000      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 640/2563 ลว.27 มีค.2563
96 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 13,140.00    13,140      เฉพาะเจาะจง บ.ฮิวเมอร์ริค จก. บ.ฮิวเมอร์ริค จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 641/2563 ลว.27 มีค.2563
97 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,750.00      2,750        เฉพาะเจาะจง ปร้ิน เซอร์วิส ปร้ิน เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 642/2563 ลว.27 มีค.2563
98 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 70,000.00    70,000      เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เมด อีคลิปเม้นท ์จก. บ.เวิลด์เมด อีคลิปเม้นท ์จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 645/2563 ลว.28 มีค.2563
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