
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ จัดจ้าง หรือจัดจ้าง  (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 34,800.00   34,800.00   เฉพาะเจาะจง หจก.วายดี หจก.วายดี มีคุณสมบติัครบถ้วน 7/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
2 ค่าจา้งเหมาบริการ 30,000.00   30,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง บ.น าวิวัฒน์การช่าง มีคุณสมบติัครบถ้วน 9/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
3 ค่าจา้งเหมาบริการ 30,000.00   30,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ยไูนเต็ด เพสท ์คอนโทรล บ.ยไูนเต็ด เพสท ์คอนโทรล มีคุณสมบติัครบถ้วน 10/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
4 ค่าจา้งเหมาบริการ 16,875.00   16,875.00   เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลแลฯ บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลแลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 11/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
5 ค่าจา้งเหมาบริการ 41,500.00   41,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทจีแีอล เมดิคัส ซิสเต็มฯ บ.ทจีแีอล เมดิคัส ซิสเต็มฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 12/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
6 ค่าจา้งเหมาบริการ 11,715.00   11,715.00   เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 13/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
7 ค่าจา้งเหมาบริการ 34,020.00   34,020.00   เฉพาะเจาะจง นาง นาง สว่างแจง้ นาง นาง สว่างแจง้ มีคุณสมบติัครบถ้วน 14/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
8 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,275.20   29,275.20   เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 15/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
9 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,590.00   10,590.00   เฉพาะเจาะจง นส.จริาภรณ์ อ่อนสา นส.จริาภรณ์ อ่อนสา มีคุณสมบติัครบถ้วน 16/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
10 ค่าจา้งเหมาบริการ 21,840.00   21,840.00   เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 17/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
11 ค่าจา้งเหมาบริการ 11,340.00   11,340.00   เฉพาะเจาะจง นส.นาวิกา เปรมกมล นส.นาวิกา เปรมกมล มีคุณสมบติัครบถ้วน 18/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
12 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายส าราญ พรหมจารีย์ นายส าราญ พรหมจารีย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 19/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
13 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,940.00     5,940.00     เฉพาะเจาะจง นส.รัชนาท บญุวิเศษ นส.รัชนาท บญุวิเศษ มีคุณสมบติัครบถ้วน 20/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
14 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 29,630.00   29,630.00   เฉพาะเจาะจง บ.เลิศวรกมล จ ากัด บ.เลิศวรกมล จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 21/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
15 ค่าวัสดุยานพาหนะฯ 11,200.00   11,200.00   เฉพาะเจาะจง บ.มนัสยานยนต์ บ.มนัสยานยนต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 22/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
16 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,600.00     3,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทย จ ากัด บ.แสงไทย จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 23/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
17 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,700.00   10,700.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เดลเลอร์ ฯ บ.ดีทแฮล์ม เดลเลอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 24/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563

                                                                                                                                                                                                  สขร.๑
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบรุี
วันที่  ๓๑  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



18 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,920.00     3,920.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยเูมด้า จ ากัด บ.ยเูมด้า จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 25/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
19 ค่าเวชภณัฑ์ยา 27,900.00   27,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จก. บ.เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 26/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
20 ค่าเวชภณัฑ์ยา 14,990.00   14,990.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พาร์เมดฟาร์มา จก. หจก.พาร์เมดฟาร์ม จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 27/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
21 ค่าเวชภณัฑ์ยา 69,614.20   69,614.20   เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 28/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
22 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,520.00     1,520.00     เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกร จ ากัด บ.แก้วมังกร จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 29/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
23 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,694.00     5,694.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นพี เฮลทแ์คร์ จก. บ.ทเีอ็นพี เฮลทแ์คร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 30/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
24 ค่าเวชภณัฑ์ยา 95,808.87   95,808.87   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 31/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
25 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,327.08     4,327.08     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 32/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
26 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,750.00     1,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทพีีดรัก แลปบอราทอร์ล่ี บ.ทพีีดรัก แลปบอราทอร์ล่ี มีคุณสมบติัครบถ้วน 33/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
27 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,850.00   10,850.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญ จ ากัด หจก.ภญิโญ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 34/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
28 ค่าเวชภณัฑ์ยา 7,830.00     7,830.00     เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากัด บ.มาสุ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 35/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
29 ค่าเวชภณัฑ์ยา 20,824.00   20,824.00   เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ บ.ธงทองโอสถ มีคุณสมบติัครบถ้วน 36/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
30 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง จก. บ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 37/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563 
31 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,400.00     3,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออร์คิด เฮลทแ์คร์ จก. บ.ออร์คิด เฮลทแ์คร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 38/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
32 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 12,250.00   12,250.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ จ ากัด บ.ฟิลโก้ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 39/2564 ลว. 1ตุลาคม 563
33 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 23,219.00   23,219.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 40/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
34 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,050.00     2,050.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กรีนเอ็มดี หจก.กรีนเอ็มดี มีคุณสมบติัครบถ้วน 41/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
35 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,493.60   15,493.60   เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรด้ิง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 42/2564 ลว. 1 ตุลาคม 2563
36 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,800.00     3,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทจีเีมดิคอล หจก.ทจีเีมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 43/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
37 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,185.50     8,185.50     เฉพาะเจาะจง บ.แจก็เจยี อุตสาหกรรมฯ บ.แจก็เจยี อุตสาหกรรมฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 44/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
38 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,987.55   20,987.55   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 45/2564 ลว.1 ตุลาคม 2563
39 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,191.36     4,191.36     เฉพาะเจาะจง บ.วิทยาศรม บ.วิทยาศรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 46/2564 ลว.5 ตุลาคม 2563
40 ค่าจา้งเหมาบริการ 19,260.00   19,260.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 48/2564 ลว.5 ตุลาคม 2563



41 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 43,300.00   43,300.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 49/2564 ลว.5 ตุลาคม 2563
42 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 23,140.00   23,140.00   เฉพาะเจาะจง บ.โปรไซเอนติ ฟิค จ ากัด บ.โปรไซเอนติ ฟิค จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 50/2564 ลว.5 ตุลาคม 2563
43 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 41,336.00   41,336.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพีพี เมดิคอล ร้านพีพี เมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 51/2564 ลว.5 ตุลาคม 2563
44 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 35,300.00   35,300.00   เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัล ไลน์ จ ากัด บ.สตาร์เมดิคัล ไลน์ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 52/2564 ลว.5 ตุลาคม 2563
45 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 42,600.00   42,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 53/2564 ลว.5 ตุลาคม 2563
46 ค่าจา้งเหมาบริการ 26,225.00   26,225.00   เฉพาะเจาะจง บ.จโีนมโนเลกุล แลบบอราฯ บ.จโีนมโนเลกุล แลบบอราฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 55/2564 ลว.20 ตุลาคม 2563
47 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 35,100.00   35,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพีพี เมดิคอล ร้านพีพี เมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 56/2564 ลว.20 ตุลาคม 2563
48 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 24,580.00   24,580.00   เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัล ไลน์ จ ากัด บ.สตาร์เมดิคัล ไลน์ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 57/2564 ลว.20 ตุลาคม 2563
49 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 69,500.00   69,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 58/2564 ลว.20 ตุลาคม 2563
50 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,700.00     8,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.จ ีเอ็ม ไดแอกนอสติก บ.จ ีเอ็ม ไดแอกนอสติก มีคุณสมบติัครบถ้วน 59/2564 ลว.20 ตุลาคม 2563
51 ค่าจา้งเหมาบริการ 17,100.00   17,100.00   เฉพาะเจาะจง เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 60/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
52 ค่าจา้งเหมาบริการ 749.00       749.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต มีคุณสมบติัครบถ้วน 61/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
53 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,210.00     3,210.00     เฉพาะเจาะจง บ.กัมพลการช่าง (๑๙๘๐)จก.บ.กัมพลการช่าง (๑๙๘๐)จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 62/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
54 ค่าวัสดุส านักงาน 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านน าชัย ร้านน าชัย มีคุณสมบติัครบถ้วน 63/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
55 ค่าวัสดุส านักงาน 2,040.00     2,040.00     เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐ เฟอร์นิเจอร์ ร้านประเสริฐ เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 64/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
56 ค่าวัสดุส านักงาน 1,800.00     1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมส่ง หนองใหญ่ ร้านพร้อมส่ง หนองใหญ่ มีคุณสมบติัครบถ้วน 65/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
57 ค่าจา้งเหมาบริการ 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง โจว คิม ฮวด โจว คิม ฮวด มีคุณสมบติัครบถ้วน 66/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
58 ค่าวัสดุส านักงาน 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง นิตยาฟลอรีส นิตยาฟลอรีส มีคุณสมบติัครบถ้วน 67/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
59 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 34,240.00   34,240.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 68/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
60 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ บจก.เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 69/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
61 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 17,600.00   17,600.00   เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทคบ.พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทคมีคุณสมบติัครบถ้วน 70/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
62 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 4,280.00     4,280.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 71/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
63 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 9,300.00     9,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง บ.น าวิวัฒน์การช่าง มีคุณสมบติัครบถ้วน 72/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563



64 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 73/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
65 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,284.00     1,284.00     เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 74/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
66 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,391.00     1,391.00     เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 75/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
67 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,852.00     3,852.00     เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 76/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
68 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ 3,880.00     3,880.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามไมโครซอฟทเ์ทค จก.บ.สยามไมโครซอฟทเ์ทค จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 77/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
69 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 13,233.76   13,233.76   เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 78/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
70 ค่าจา้งเหมาบริการ 39,000.00   39,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอซีซี เมดิคอล แคร์ จก. บ.เอซีซี เมดิคอล แคร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 79/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
71 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,210.00     3,210.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 80/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
72 ค่าวัสดุส านักงาน 3,845.58     3,845.58     เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 82/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
73 ค่าวัสดุส านักงาน 585.00       585.00       เฉพาะเจาะจง บ.น้ าด่ืมดวงเกษตร จก. บ.น้ าด่ืมดวงเกษตร จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 88/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
74 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,291.60     6,291.60     เฉพาะเจาะจง สันติฮาร์ดแวร์ สันติฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 89/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
75 ค่าจา้งเหมาบริการ 47,660.00   47,660.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 90/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
76 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,850.00   13,850.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 91/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
77 ค่าจา้งเหมาบริการ 50,095.00   50,095.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 92/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
78 ค่าจา้งเหมาบริการ 73,000.00   73,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 93/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
79 ค่าจา้งเหมาบริการ 30,705.00   30,705.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 94/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
80 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 95/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
81 ค่าจา้งเหมาบริการ 98,968.00   98,968.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 96/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
82 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,100.00     7,100.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 97/2564 ลว.21 ตุลาคม 2563
83 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,667.00     4,667.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 98/2564 ลว.27 ตุลาคม 2563
84 ค่าจา้งเหมาบริการ 22,000.00   22,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 99/2564 ลว.27 ตุลาคม 2563
85 ค่าจา้งเหมาบริการ 31,130.00   31,130.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 100/2564 ลว.27 ตุลาคม 2563
86 ค่าจา้งเหมาบริการ 22,960.00   22,960.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 101/2564 ลว.26 ตุลาคม 2563



87 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,100.00     5,100.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 102/2564 ลว.26 ตุลาคม 2563
88 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,424.00   10,424.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 103/2564 ลว.26 ตุลาคม 2563
89 ค่าจา้งเหมาบริการ 113,198.00  113,198.00  เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 104/2564 ลว.26 ตุลาคม 2563
90 ค่าจา้งเหมาบริการ 53,918.00   53,918.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 105/2564 ลว.26 ตุลาคม 2563
91 ค่าจา้งเหมาบริการ 59,160.00   59,160.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 106/2564 ลว.29 ตุลาคม 2563
92 ค่าจา้งเหมาบริการ 45,880.00   45,880.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 107/2564 ลว.29 ตุลาคม 2563
93 ค่าจา้งเหมาบริการ 11,930.00   11,930.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 108/2564 ลว.29 ตุลาคม 2563
94 ค่าจา้งเหมาบริการ 64,000.00   64,000.00   เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 109/2564 ลว.29 ตุลาคม 2563
95 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,310.00     4,310.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 110/2564 ลว.29 ตุลาคม 2563
96 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 113/2564 ลว.30 ตุลาคม 2563


