
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
หรือจ้าง ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,415.00     5,415.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัช บ.ชุมชนเภสัช มีคุณสมบติัครบถ้วน 186/64 ลว.1  ธค.2563
2 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,710.00     2,710.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส พี เอส เมดิคอล จก. บ.เอส พี เอส เมดิคอล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 187/64 ลว.1 ธค.2563
3 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,800.00     5,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ฟาร์มา บ.นิวไลฟ์ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 188/64 ลว.1 ธค.2563
4 ค่าเวชภณัฑ์ยา 37,183.60   37,183.60   เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลิน บ.เบอร์ลิน มีคุณสมบติัครบถ้วน 189/64 ลว.1 ธค.2563
5 ค่าเวชภณัฑ์ยา 7,260.00     7,260.00     เฉพาะเจาะจง บ.ท ีแมน ฟาร์มา บ.ท ีแมน ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 190/64 ลว.1 ธค.2563
6 ค่าเวชภณัฑ์ยา 9,148.50     9,148.50     เฉพาะเจาะจง บ.โอโรออนฟาร์มา บ.โอโรออนฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 191/64 ลว.1 ธค.2563
7 ค่าเวชภณัฑ์ยา 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลป บ.พาตาร์แลป มีคุณสมบติัครบถ้วน 192/64 ลว.1 ธค.2563
8 ค่าเวชภณัฑ์ยา 12,582.00   12,582.00   เฉพาะเจาะจง บ.ท ีเอ็น พี บ.ท ีเอ็น พี มีคุณสมบติัครบถ้วน 193/64 ลว.1 ธค.2563
9 ค่าเวชภณัฑ์ยา 19,800.00   19,800.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาร์มา บ.ซีฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 194/64 ลว.1 ธค.2563
10 ค่าเวชภณัฑ์ยา 24,910.00   24,910.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา บ.ซิลลิค ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 195/64 ลว.1 ธค.2563
11 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,626.68     4,626.68     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 196/64 ลว.1 ธค.2563
12 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,700.00   10,700.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม บ.ดีทแฮล์ม มีคุณสมบติัครบถ้วน 197/64 ลว.1 ธค.2563
13 ค่าเวชภณัฑ์ยา 8,300.00     8,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 198/64 ลว. 1 ธค.2563
14 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,716.00     1,716.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 199/64 ลว.1 ธค.2563
15 ค่าเวชภณัฑ์ยา 35,160.00   35,160.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจนีีเทค บ.ไบโอจเีทค มีคุณสมบติัครบถ้วน 200/64 ลว.1 ธค.2563
16 ค่าเวชภณัฑ์ยา 20,580.00   20,580.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนซ์เมด บ.ไซแอนซ์เมด มีคุณสมบติัครบถ้วน 201/64 ลว.1 ธค.2563
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17 ค่าเวชภณัฑ์ยา 21,500.00   21,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ จก. บ.ฟิลโก้ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 203/64 ลว. 1 ธค.2563
18 ค่าเวชภณัฑ์ยา 16,160.20   16,160.20   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 204/64 ลว.1 ธค.2563
19 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,960.00     3,960.00     เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็นอินเตอร์เมดิคอล บ.พีเอสเอ็นอินเตอร์เมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 206/64 ลว.1 ธค.2563
20 ค่าจา้งเหมา 6,642.29     6,642.29     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 211/64 ลว.1 ธค.2563
21 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 21,830.00   21,830.00   เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 212/64 ลว.2 ธค.2563
22 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 58,200.00   58,200.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 213/64 ลว.2 ธค.2563
23 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 66,100.00   66,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน วิน วิน ซัพพลาย ร้าน วิน วิน ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 215/64 ลว.2 ธค.2563
24 ค่าจา้งเหมา 5,136.00     5,136.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 214/64 ลว.2 ธค.2563
25 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 32,836.00   32,836.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ ร้าน เมดิคอลเทคแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 216/64 ลว.2 ธค.25636
26 ค่าจา้งเหมา 3,566.32     3,566.32     เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต มีคุณสมบติัครบถ้วน 250/64 ลว.8 ธค.2563
27 ค่าจา้งเหมา 6,634.00     6,634.00     เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 251/64 ลว.8 ธค 2563
28 ครุภณัฑ์ส านักงาน 6,206.00     6,206.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 252/64 ลว.8 ธค.2563
29 ครุภณัฑ์ส านักงาน 15,943.00   15,943.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 253/64 ลว.8 ธค.2563
30 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 17,000.00   17,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลทแ์คร์ บ.โพสเฮลท ์แคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 254/64 ลว.8 ธค.2563
31 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 17,500.00   17,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ดีเอช ซี เทรดด้ิง หจก. ดีเอช ซี เทรดด้ิง มีคุณสมบติัครบถ้วน 255/64 ลว.8 ธค.2563
32 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 20,865.00   20,865.00   เฉพาะเจาะจง บ.เปเปอร์ โปรดักส์ จก. บ.เปเปอร์ โปรดักส์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 257/64 ลว.8 ธค.2563
33 ค่าจา้งเหมา 21,250.00   21,250.00   เฉพาะเจาะจง เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 258/64 ลว. 8 ธค.2563
34 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,432.50   10,432.50   เฉพาะเจาะจง บ.ไอท ีพัฒนา จ ากัด บ.ไอท ีพัฒนา จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 259/64 ลว.8 ธค.2563
35 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 25,500.00   25,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่นพลัช ฯ หจก.อิเลฟเว่นพลัช ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 260/64 ลว.8 ธค.2563
36 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีราชา คอลล์ซายน์ ร้านศรีราชา คอลล์ซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 261/64 ลว.8 ธค.2563
37 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,130.00     3,130.00     เฉพาะเจาะจง พรชัยกลการ พรชัยกลการ มีคุณสมบติัครบถ้วน 262/64 ลว.8 ธค.2563
38 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 36,000.00   36,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีราชา คอลล์ซายน์ ร้านศรีราชา คอลล์ซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 263/64 ลว. 8 ธค.2563
39 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอกเสคคิวทฟิ เทรดด้ิง จก.บ.เอกเสคคิวทฟิ เทรดด้ิง จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 264/64 ลว.8 ธค.2563



40 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 16,837.00   16,873.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 265/64 ลว.8 ธค.2563
41 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,760.00     5,760.00     เฉพาะเจาะจง ปร้ินเตอร์ ปร้ินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 266/64 ลว.8 ธค.2563
42 ค่าวัสดุส านักงาน 11,856.00   11,856.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 267/64 ลว.8 ธค.2563
43 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,807.00     2,807.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 268/64 ลว.8 ธค.2563
44 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ หจก.เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 269/64 ลว.8 ธค.2563
45 ค่าจา้งเหมา 50,290.00   50,290.00   เฉพาะเจาะจง บ.เมกกะฟิล จก. บ.เมกกะฟิล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 272/64 ลว.8 ธค.2563


