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

1 ค่าจา้งเหมาบริการ 18,960.00   18,960       เฉพาะเจาะจง นส.ณัฐธิดา ขันธิวัตร นส.ณัฐธิดา ขันธิวัตร มีคุณสมบติัครบถ้วน 111/2564 ลว.1พย.2563
2 ค่าจา้งเหมาบริการ 17,835.00   17,835       เฉพาะเจาะจง นส.ปฤษฎ ีล้ีเจริญ นส.ปฤษฎ ีล้ีเจริญ มีคุณสมบติัครบถ้วน 112/2564 ลว.1 พย.2563
3 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,215.00     7,215         เฉพาะเจาะจง นส.จนัทร์จริา สมใจนึก นส.จนัทร์จริา สมใจนึก มีคุณสมบติัครบถ้วน 113/2564 ลว.1พย.2563
4 ค่าจา้งเหมาบริการ 21,210.00   21,210       เฉพาะเจาะจง นายวัชราวุฒิ โอราชา นายวัชราวุฒิ โอราชา มีคุณสมบติัครบถ้วน 114/2564 ลว.1 พย.2563
5 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,027.50     7,028         เฉพาะเจาะจง นายเจตน์ ขจรศักด์ิบ าเพ็ญ นายเจตน์ ขจรศักด์ิบ าเพ็ญ มีคุณสมบติัครบถ้วน 115/2564 ลว.1พย.2563
6 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,590.00     7,590         เฉพาะเจาะจง นส.ภาวิณี สีหาบรูาณ นส.ภาวิณี สีหาบรูาณ มีคุณสมบติัครบถ้วน 116/2564 ลว.1 พย.2563
7 ค่าจา้งเหมาบริการ 12,277.50   12,278       เฉพาะเจาะจง นายนันทยศ สมผล นายนันทยศ สมผล มีคุณสมบติัครบถ้วน 117/2564 ลว.1พย.2563
8 ค่าจา้งเหมาบริการ 18,210.00   18,210       เฉพาะเจาะจง นส.สมฤทยั ชุนถนอม นส.สมฤทยั ชุนถนอม มีคุณสมบติัครบถ้วน 118/2564 ลว.1 พย.2563
9 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,590.00   10,590       เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 119/2564 ลว.1พย.2563
10 ค่าจา้งเหมาบริการ 19,440.00   19,440       เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 120/2564 ลว.1 พย.2563
11 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,000.00     7,000         เฉพาะเจาะจง นายส าราญ พรหมจารีย์ นายส าราญ พรหมจารีย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 121/2564 ลว.1 พย.2563
12 ค่าจา้งเหมาบริการ 41,500.00   41,500       เฉพาะเจาะจง บ.ทจีแีอล เมดิคัลฯ บ.ทจีแีอล เมดิคัลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 126/2564 ลว.1 พย.2563
13 ค่าวัสดุน้ ามัน 39,520.00   39,520       เฉพาะเจาะจง บ.เลิศวรกมล จ ากัด บ.เลิศวรกมล จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 127/2564 ลว.1 พย.2563
14 ค่าจา้งเหมาบริการ 23,985.00   23,985       เฉพาะเจาะจง นาง นาง สว่างแจง้ นาง นาง สว่างแจง้ มีคุณสมบติัครบถ้วน 128/2564 ลว.1 พย.2563
15 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,837.19     1,837         เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ ฯ บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 129/2564 ลว.1 พย.2563
16 ค่าจา้งเหมาบริการ 15,120.00   15,120       เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลฯ บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 130/2564 ลว.1 พย.2563
17 ค่าจา้งเหมาบริการ 30,000.00   30,000       เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่างฯ บ.น าวิวัฒน์การช่างฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 131/2564 ลว.1 พย.2563
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18 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 3,250.00     3,250         เฉพาะเจาะจง บ.แอมเบสพลัส จก. บ.แอมเบสพลัส จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 133/2564 ลว.1 พย.2563
19 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 10,000.00   10,000       เฉพาะเจาะจง บ.เอซีซี เมดิคอล บ.เอซีซี เมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 134/2564 ลว.1 พย.2563
20 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 4,200.00     4,200         เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัช หจก.อิเลฟเว่น พลัช มีคุณสมบติัครบถ้วน 135/2564 ลว.1 พย.2563
21 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 7,650.00     7,650         เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 136/2564 ลว.1 พย.2563
22 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 6,205.00     6,205         เฉพาะเจาะจง บ.เด้นทเ์มท จ ากัด บ.เด้นทเ์มท จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 137/2564 ลว.1 พย.2563
23 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 8,585.00     8,585         เฉพาะเจาะจง บ.นูโวเด้นท ์จ ากัด บ.นูโวเด้นท ์จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 138/2564 ลว.1 พย.2563
24 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 21,150.00   21,150       เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นฯ บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 139/2564 ลว.1 พย.2563
25 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 15,103.05   15,103       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 140/2564 ลว.1 พย.2563
26 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 12,012.00   12,012       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 141/2564 ลว.1 พย.2563
27 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 5,500.00     5,500         เฉพาะเจาะจง บ.เอสดี ทนัตเวช (1988) บ.เอสดี ทนัตเวช (1988) มีคุณสมบติัครบถ้วน 142/2564 ลว.1 พย.2563
28 ค่าเวชภณัฑ์ยา 91,401.20   91,401       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 143/2564 ลว.1 พย.2563
29 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,480.00     3,480         เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 144/2564 ลว.1 พย.2563
30 ค่าเวชภณัฑ์ยา 21,620.00   21,620       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม บ.ชุมชนเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 145/2564 ลว.1 พย.2563
31 ค่าเวชภณัฑ์ยา 21,160.00   21,160       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซู บ.เบอร์ลินฟาร์มาซู มีคุณสมบติัครบถ้วน 146/2564 ลว.1 พย.2563
32 ค่าเวชภณัฑ์ยา 11,600.00   11,600       เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ บ.พาตาร์แลบ มีคุณสมบติัครบถ้วน 147/2564 ลว.1 พย.2563
33 ค่าเวชภณัฑ์ยา 6,200.00     6,200         เฉพาะเจาะจง บ.ทโีอเคมีคอลส์ บ.ทโีอเคมีคอลส์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 148/2564 ลว.1 พย.2563
34 ค่าเวชภณัฑ์ยา 15,810.00   15,810       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 149/2564 ลว.1 พย.2563
35 ค่าเวชภณัฑ์ยา 84,162.20   84,162       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค บ.ซิลลิค มีคุณสมบติัครบถ้วน 150/2564 ลว.1 พย.2563
36 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,380.00     2,380         เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบเีอส หจก.แอลบเีอส มีคุณสมบติัครบถ้วน 151/2564 ลว.1  พย.2563
37 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,540.00     2,540         เฉพาะเจาะจง บ.เอวีเอส มาเก็ตต้ิง บ.เอวีเอส มาเก็ตต้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 152/2564 ลว.1 พย.2563
38 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,600.00     3,600         เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทย จ ากัด บ.แสงไทย จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 153/2564 ลว.1  พย.2563
39 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,568.00     2,568         เฉพาะเจาะจง บ.ยนูีซัน จ ากัด บ.ยนูีซัน จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 154/2564 ลว.1 พย.2563
40 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,460.00     3,460         เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด บ.ไซเอนซ์เมด มีคุณสมบติัครบถ้วน 156/2564 ลว.1 พย.2563



41 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 39,800.00   39,800       เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์เมดิคัส บ.ไอแคร์เมดิคัส มีคุณสมบติัครบถ้วน 157/2564 ลว.1 พย.2563
42 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,000.00     9,000         เฉพาะเจาะจง บ.ออร์คิดเฮลต์แคร์ บ.ออร์คิดเฮลต์แคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 158/2564 ลว.1  พย.2563
43 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 44,045.00   44,045       เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ จ ากัด บ.ฟิลโก้ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 159/2564 ลว.1 พย.2563
44 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,534.60   11,535       เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 160/2564 ลว.1 พย.2563
45 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 14,659.00   14,659       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 161/2564 ลว.1 พย.2563
46 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,350.00     4,350         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นททีมีาร์เก็ตต้ิง บ.เอ็นททีมีาร์เก็ตต้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 162/2564 ลว.1 พย.2563
47 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 17,400.00   17,400       เฉพาะเจาะจง หจก.วายวี หจก.วายวี มีคุณสมบติัครบถ้วน 163/2564ลว.4 พย.2563
48 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,728.78     5,729         เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ฯ บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 168/2564 ลว.6 พย.2563
49 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 13,660.00   13,660       เฉพาะเจาะจง หจก.เชี่ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เชี่ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 170/2564 ลว.6 พย.2563
50 ค่าจา้งเหมาบริการ 20,865.00   20,865       เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 171/2564 ลว.6 พย.2563
51 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 58,570.00   58,570       เฉพาะเจาะจง ปร้ิน เซอร์วิส ปร้ิน เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 172/2564 ลว.6 พย.2563
52 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 89,024.00   89,024       เฉพาะเจาะจง บ.สยามยเูนี่ยน เคมีคอล บ.สยามยเูนี่ยน เคมีคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 173/2564 ลว.6 พย.2563
53 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,500.00     5,500         เฉพาะเจาะจง เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 174/2564 ลว.6 พย.2563
54 ค่าวัสดุไฟฟ้า 8,405.00     8,405         เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 175/2564 ลว.8 พย.2563
55 ค่าวัสดุส านักงาน 18,583.00   18,583       เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 176/2564 ลว.8 พย.2563
56 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 25,999.00   25,999       เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 177/2564 ลว. 8 พย.2563
57 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 14,300.00   14,300       เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เมดิคอลฯ บ.แอดวานซ์ เมดิคอลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 185/2564 ลว.12 พย.2563
58 ค่าจา้งเหมาบริการ 941.60       942           เฉพาะเจาะจง บ.สยามไมโคซอฟท ์ บ.สยามไมโคซอฟท ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 186/2564 ลว.15 พย.2563
59 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,940.00     8,940         เฉพาะเจาะจง บ.อินทเิกรทเต็ด ฯ บ.อินทเิกรทเต็ด ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 187/2564 ลว.15 พย.2563
60 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 150.00       150           เฉพาะเจาะจง บ.ว.พานิช กรุ๊ป บ.ว.พานิช กรุ๊ป มีคุณสมบติัครบถ้วน 188/2564 ลว.15 พย.2563
61 ค่าจา้งเหมาบริการ 19,855.00   19,855       เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก เมดิคอลฯ บ.บางกอก เมดิคอลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 189/2564 ลว.15 พย.2563
62 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 700.00       700           เฉพาะเจาะจง บ.สยามไมโคซอฟท ์ บ.สยามไมโคซอฟท ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 191/2564 ลว.18 พย.2563
63 ค่าวัสดุส านักงาน 9,630.00     9,630         เฉพาะเจาะจง บ.เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ บ.เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 192/2564 ลว.19 พย.2563



64 ค่าจา้งเหมาบริการ 39,215.50   39,216       เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 194/2564 ลว.20 พย.2563
65 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 5,136.00     5,136         เฉพาะเจาะจง บ.กัมพลการช่างฯ บ.กัมพลการช่างฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 195/2564 ลว.20 พย.2563
66 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,122.20   10,122       เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 196/2564 ลว.20 พย.2563
67 ค่าจา้งเหมาบริการ 14,445.00   14,445       เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 197/2564 ลว.20 พย.2563
68 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,461.00     2,461         เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 198/2564 ลว.20 พย.2563
69 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,370.50     3,371         เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 199/2564 ลว.20 พย.2563
70 ค่าวัสดุส านักงาน 6,195.30     6,195         เฉพาะเจาะจง บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ บ.เอส แอนด์ ดับบลิวฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 200/2564 ลว.20 พย.2563


