
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ จัดจ้าง หรือจัดจ้าง  (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ค่าจา้งเหมาบริการ 11,715.00   11,715.00   เฉพาะเจาะจง นส.นาวิกา เปรมกมล นส.นาวิกา เปรมกมล มีคุณสมบติัครบถ้วน 402/2564 ลว.1/2/64
2 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,340.00     11,340.00   เฉพาะเจาะจง นส.จริาภรณ์ อ่อนสา นส.จริาภรณ์ อ่อนสา มีคุณสมบติัครบถ้วน 403/2564 ลว.1/2/64
3 ค่าจา้งเหมาบริการ 11,340.00   11,340.00   เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 404/2564 ลว.1/2/64
4 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายส าราญ พรหมจารีย์ นายส าราญ พรหมจารีย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 405/2564 ลว.1/2/64
5 ค่าจา้งเหมาบริการ 11,100.00   11,100.00   เฉพาะเจาะจง นส.รัชนาท บญุวิเศษ นส.รัชนาท บญุวิเศษ มีคุณสมบติัครบถ้วน 406/2564 ลว.1/2/64
6 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 414/2564 ลว.1/2/64
7 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 25,000.00   25,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฟอร์ยอูอล์ บ.ฟอร์ยอูอล์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 415/2564 ลว.1/2/64
8 ครุภณัฑ์โฆษณาฯ 9,800.00     9,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟอร์ยอูอล์ บ.ฟอร์ยอูอล์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 416/2564 ลว.1/2/64
9 ค่าจา้งเหมาบริการ 17,160.00   17,160.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 417/2564 ลว.1/2/64
10 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,923.90     9,923.90     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 418/2564 ลว.1/2/64
11 ค่าเวชภณัฑ์ยา 66,877.35   66,877.35   เฉพาะเจาะจง องค์เภสัชกรรม องค์เภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 422/2564 ลว.1/2/64
12 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทพีีดรัก บ.ทพีีดรัก มีคุณสมบติัครบถ้วน 423/2564 ลว.1/2/64
13 ค่าเวชภณัฑ์ยา 975.00       975.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยโูรเปี้ยน บ.ยโูรเปี้ยน มีคุณสมบติัครบถ้วน 424/2564 ลว.1/2/64
14 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,640.00     4,640.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม บ.โปลิฟาร์ม มีคุณสมบติัครบถ้วน 425/2564 ลว.1/2/64
15 ค่าเวชภณัฑ์ยา 51,159.00   51,159.00   เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลิน บ.เบอร์ลิน มีคุณสมบติัครบถ้วน 426/2564 ลว.1/2/64
16 ค่าเวชภณัฑ์ยา 99,720.00   99,720.00   เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา บ.พรอสฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 427/2564 ลว.1/2/64
17 ค่าเวชภณัฑ์ยา 34,500.00   34,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโฟลี บ.เซ็นทรัลโฟลี มีคุณสมบติัครบถ้วน 428/2564 ลว.1/2/64
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18 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,010.00     4,010.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 429/2564 ลว.1/2/64
19 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,879.20     4,879.20     เฉพาะเจาะจง บ.นิด้าฟาร์มา บ.นิด้าฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 430/2564 ลว.1/2/64
20 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,920.00     5,920.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิก้า บ.ฟาร์มาดิก้า มีคุณสมบติัครบถ้วน 431/2564 ลว.1/2/64
21 ค่าเวชภณัฑ์ยา 13,482.00   13,482.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮลม์ บ.ดีทแฮลม์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 432/2564 ลว.1/2/64
22 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,229.60     2,229.60     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา บ.ซิลลิค ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 433/2564 ลว.1/2/64
23 ค่าเวชภณัฑ์ยา 26,600.00   26,600.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นพี บ.ทเีอ็นพี มีคุณสมบติัครบถ้วน 434/2564 ลว.1/2/64
24 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,615.80     1,615.80     เฉพาะเจาะจง บ.ทแีมนฟาร์มา บ.ทแีมนฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 435/2564 ลว.1/2/64
25 ค่าเวชภณัฑ์ยา 9,557.00     9,557.00     เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ บ.ธงทองโอสถ มีคุณสมบติัครบถ้วน 436/2564 ลว.1/2/64
26 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,000.00   13,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ บ.ฟิลโก้ มีคุณสมบติัครบถ้วน 437/2564 ลว.1/2/64
27 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,250.00     5,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.โคโลซาย บ.โคโลซาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 438/2564 ลว.1/2/64
28 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,600.00     3,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น บ.พีเอสเอ็น มีคุณสมบติัครบถ้วน 439/2564 ลว.1/2/64
29 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 35,566.80   35,566.80   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 440/2564 ลว.1/2/64
30 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 57,266.40   57,266.40   เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 441/2564 ลว.1/2/64
31 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,185.50     8,185.50     เฉพาะเจาะจง บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม บ.แจก๊เจยีอุตสาหกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 442/2564 ลว.1/2/64
32 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,100.00     4,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กรีนเอ็มดี หจก.กรีนเอ็มดี มีคุณสมบติัครบถ้วน 443/2564 ลว.1/2/64
33 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,840.00   12,840.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 449/2564 ลว.1/2/64
34 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 23,000.00   23,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวินวินซัพพลาย ร้านวินวินซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 450/2564 ลว.1/2/64
35 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 54,300.00   54,300.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 451/2564 ลว.1/2/64
36 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,680.00   10,680.00   เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 452/2564 ลว.1/2/64
37 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 35,100.00   35,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเมดิคอล ร้านพีพีเมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 453/2564 ลว.1/2/64
38 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 5,540.00     5,540.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทนัตเวช 1988 บ.เอสดีทนัตเวช 1989 มีคุณสมบติัครบถ้วน 454/2564 ลว.1/2/64
39 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 1,720.00     1,720.00     เฉพาะเจาะจง องค์เภสัชกรรม องค์เภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 455/2564 ลว.1/2/64
40 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 7,628.03     7,628.03     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 456/2564 ลว.1/2/64



41 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 2,085.00     2,085.00     เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 457/2564 ลว.1/2/64
42 ค่าจา้งเหมาบริการ 55,000.00   55,000.00   เฉพาะเจาะจง ชลบรีุมุ้งลวด ชลบรีุมุ้งลวด มีคุณสมบติัครบถ้วน 458/2564 ลว.1/2/64
43 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง ปร้ินเซอร์วิส ปร้ินเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 459/2564 ลว.1/2/64
44 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 52,216.00   52,216.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 460/2564 ลว.1/2/64
45 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,675.00     2,675.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ยอูอลล์ จก. บ.ฟาร์ยอูอลล์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 461/2564 ลว.1/2/64
46 ค่าวัสดุส านักงาน 3,781.00     3,781.00     เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 462/2564 ลว.1/2/64
47 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เวิลล์เมด อิควิปเม้นท์ บ.เวิลล์เมด อิควิปเม้นท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 463/2564 ลว.1/2/64
48 ค่าจา้งเหมาบริการ 22,000.00   22,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.อินทเิกรทเต็ด เมดิคอลฯ บ.อินทเิกรทเต็ด เมดิคอลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 464/2564 ลว.1/2/64
49 ครุภณัฑ์งานบา้นฯ 49,100.00   49,100.00   เฉพาะเจาะจง ชลบรีผ้าม่าน ชลบรีผ้าม่าน มีคุณสมบติัครบถ้วน 465/2564 ลว.1/2/64
50 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 80,000.00   80,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.เวลล์เมส เมดิคอลฯ บจก.เวลล์เมส เมดิคอลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 466/2564 ลว.1/2/64
51 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,484.70     2,484.70     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 467/2564 ลว.3/2/64
52 ค่าวัสดุส านักงาน 13,482.00   13,482.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 468/2564 ลว.3/2/64
53 ครุภณัฑ์ส านักงาน 3,600.00     3,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟอร์ยอูอล์ บ.ฟอร์ยอูอล์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 469/2564 ลว.3/2/64
54 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 50,000.00   50,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกานต์ ฯ หจก.ภทัรกานต์ ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 470/2564 ลว.3/2/64
55 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,450.00     3,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามไมโครซอฟท์ บ.สยามไมโครซอฟท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 471/2564 ลว.3/2/64
56 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,480.00     3,480.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 472/2564 ลว.3/2/64
57 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,325.00     7,325.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 473/2564 ลว.3/2/64
58 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,665.00     3,665.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 474/2564 ลว.3/2/64
59 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,800.00     4,800.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 476/2564 ลว.3/2564
60 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,150.00     3,150.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 477/2564 ลว.3/2/64
61 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,600.00     6,600.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 479/2564 ลว.3/2/64
62 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,300.00     2,300.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 480/2564 ลว.3/2/64
63 ค่าจา้งเหมาบริการ 60,680.00   60,680.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 481/2564 ลว.8/2/64



64 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,126.00     6,126.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 482/2564 ลว.8/2/64
65 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 483/2564 ลว.8/2/64
66 ค่าจา้งเหมาบริการ 24,480.00   24,480.00   เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ไอแลบบอราทอร่ี บ.อาร์ไอแลบบอราทอร่ี มีคุณสมบติัครบถ้วน 489/2564 ลว.9/2/64
67 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 60,800.00   60,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวินวินซัพพลาย ร้านวินวินซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 490/2564 ลว.9/2/64
68 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,840.00   17,840.00   เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 491/2564 ลว.9/2/64
69 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 67,160.00   67,160.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 492/2564 ลว.9/2/64
70 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,900.00   11,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.โปรไซเอนติฟิค จก. บ.โปรไซเอนติฟิค จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 493/2564 ลว.9/2/64
71 ค่าจา้งเหมาบริการ 749.00       749.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 501/2564 ลว.17/2/64
72 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,050.00     3,050.00     เฉพาะเจาะจง พรชัยกลการ พรชัยกลการ มีคุณสมบติัครบถ้วน 502/2564 ลว.17/2/64
73 ค่าวัสดุส านักงาน 2,250.00     2,250.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ส่ีแยก เซ็นเตอร์ บจก.ส่ีแยก เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 503/2564 ลว.17/2/64
74 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,100.00     4,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามไมโครซอฟท์ บ.สยามไมโครซอฟท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 505/2564 ลว.17/2/64
75 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,944.00     1,944.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 506/2564 ลว.17/2/64
76 ค่าวัสดุส านักงาน 18,079.00   18,079.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 507/2564 ลว.17/2/64
77 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 10,134.00   10,134.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 508/2564 ลว.17/2/64
78 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,500.00   205,000.00  เฉพาะเจาะจง ปร้ินเซอร์วิส ปร้ินเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 509/2564 ลว.17/2/64
79 ครุภณัฑ์ส านักงาน 4,160.00     4,160.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 510/2564 ลว.17/2/64
80 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,350.00     5,350.00     เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 511/2564 ลว.17/2/64
81 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,461.00     2,461.00     เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 512/2564 ลว.17/2/64
82 ค่าจา้งเหมาบริการ 17,227.00   17,227.00   เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 513/2564 ลว.17/2/64
83 ค่าจา้งเหมาบริการ 12,572.50   12,572.50   เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 514/2564 ลว.17/2/64
84 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 14,840.00   14,840.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นฯ บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 515/2564 ลว.18/2/64
85 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 6,580.00     6,580.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นฯ บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 516/2564 ลว.18/2/64
86 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท ์จ ากัด บ.วี อาร์ พี เด้นท ์จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 517/2564 ลว.18/2/64



87 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 8,130.00     8,130.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 518/2564 ลว.18/2/64
88 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 7,979.00     7,979.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 519/2564 ลว.18/2/64
89 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 38,948.00   38,948.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 520/2564 ลว.18/2/64
90 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 26,000.00   26,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เวิลล์เมด อิควิปเม้นท์ บ.เวิลล์เมด อิควิปเม้นท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 521/2564 ลว.18/2/64
91 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,250.00     5,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามไมโครซอฟท์ บ.สยามไมโครซอฟท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 522/2564 ลว.18/2/64
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