
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ จัดจ้าง หรือจัดจ้าง  (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,753.70     เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ฯ บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 308/2564 ลว.4/1/64
2 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,029.00     5,029.00     เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 309/2564 ลว.4/1/64
3 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,000.00     4,000.00     เฉพาะเจาะจง เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 310/2564 ลว.4/1/64
4 ค่าจา้งเหมาบริการ 749.00       749.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ฯ บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 311/2564 ลว.4/1/64
5 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,905.00   97,905.00   เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ บ.สหแพทย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 312/2564 ลว.4/1/64
6 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 98,400.00   98,400.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์เมดิคัล บ.ไอแคร์เมดิคัล มีคุณสมบติัครบถ้วน 313/2564 ลว.4/1/64
7 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,000.00   90,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.พี เอส เอ็น บ.พี เอส เอ็น มีคุณสมบติัครบถ้วน 314/2564 ลว.4/1/64
8 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,482.00   13,482.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 315/2564 ลว.4/1/64
9 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 71,904.00   71,904.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 316/2564 ลว.4/1/64
10 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,756.77     3,756.77     เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล บ.สยามฟาร์มาซูติคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 317/2564 ลว.4/1/64
11 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,360.46   15,360.46   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 318/2564 ลว.4/1/64
12 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 14,420.00   14,452.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ฟรีเมดฟาร์มา หจก.ฟรีเมดฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 319/2564 ลว.4/1/64
13 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,900.00     5,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากัด บ.มาสุ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 320/2564 ลว.4/1/64
14 ค่าเวชภณัฑ์ยา 17,386.00   17,386.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทแีมนฟาร์มา บ.ทแีมนฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 321/2564 ลว.4/1/64
15 ค่าเวชภณัฑ์ยา 23,968.00   23,968.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด บ.ดีทแฮล์ม จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 322/2564 ลว.4/1/64
16 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,140.00   10,140.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นพีเฮลทแ์คร์ บ.ทเีอ็นพีเฮลทแ์คร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 323/2564 ลว.4/1/64
17 ค่าเวชภณัฑ์ยา 23,931.62   23,931.62   เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช บ.สหแพทยเ์ภสัช มีคุณสมบติัครบถ้วน 324/2564 ลว.4/1/64
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18 ค่าเวชภณัฑ์ยา 18,297.00   18,297.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 325/2564 ลว.4/1/64
19 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,480.00     3,480.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 326/2564 ลว.4/1/64
20 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,600.00     3,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทย บ.แสงไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 327/2564 ลว.4/1/64
21 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,250.00     1,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยโูรเปี้ยน บ.ยโูรเปี้ยน มีคุณสมบติัครบถ้วน 328/2564 ลว.4/1/64
22 ค่าเวชภณัฑ์ยา 74,390.00   74,390.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 329/2564 ลว.4/1/64
23 ค่าเวชภณัฑ์ยา 9,150.00     9,150.00     เฉพาะเจาะจง บ.เกร็ตเตอร์มายบาซิน บ.เกร็ตเตอร์มายบาซิน มีคุณสมบติัครบถ้วน 330/2564 ลว.4/1/64
24 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,600.00     1,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทพีีดรัก บ.ทพีีดรัก มีคุณสมบติัครบถ้วน 331/2564 ลว.4/1/64
25 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,200.00   10,200.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอเอ็นบี บ.เอเอ็นบี มีคุณสมบติัครบถ้วน 332/2564 ลว.4/1/64
26 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,430.00     3,430.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยเูมด้า บ.ยเูมด้า มีคุณสมบติัครบถ้วน 333/2564 ลว.4/1/64
27 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,140.00     2,140.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยนูิซัน บ.ยนูิซัน มีคุณสมบติัครบถ้วน 334/2564 ลว.4/1/64
28 ค่าเวชภณัฑ์ยา 20,638.75   20,638.38   เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ บ.ธงทองโอสถ มีคุณสมบติัครบถ้วน 335/2564 ลว.4/1/64
29 ค่าเวชภณัฑ์ยา 22,790.00   22,790.00   เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกร บ.แก้วมังกร มีคุณสมบติัครบถ้วน 336/2564 ลว.4/1/64
30 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 71,760.00   71,760.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ บ.ฟิลโก้ มีคุณสมบติัครบถ้วน 337/2564 ลว.4/1/64
31 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 19,450.00   19,450.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนซ์เมด บ.ไซแอนซ์เมด มีคุณสมบติัครบถ้วน 338/2564 ลว.4/1/64
32 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 18,000.00   18,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.พลูก้าเทด บ.พลูก้าเทด มีคุณสมบติัครบถ้วน 339/2564 ลว.4/1/64
33 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,400.00     5,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า จ ากัด บ.คอสม่า จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 340/2564 ลว.4/1/64
34 ค่าเวชภณัฑ์ยา 75,477.80   75,477.80   เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ บ.สหแพทย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 341/2564 ลว.4/1/64
35 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 48,500.00   48,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเมดิคอล ร้านพีพีเมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 345/2564 ลว.4/1/64
36 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 10,200.00   10,200.00   เฉพาะเจาะจง บ.โปรไซเอนติฟิค บ.โปรไซเอนติฟิค มีคุณสมบติัครบถ้วน 346/2564 ลว.4/1/64
37 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 53,722.00   53,722.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวินวินซัพพลาย ร้านวินวินซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 347/2564 ลว.4/1/64
38 ค่าวัสดุส านักงาน 1,975.00     1,975.00     เฉพาะเจาะจง บ.น้ าด่ืม ดวงเกษตร บ.น้ าด่ืม ดวงเกษตร มีคุณสมบติัครบถ้วน 348/2564 ลว.4/1/64
39 ค่าวัสดุส านักงาน 1,092.00     1,092.00     เฉพาะเจาะจง บ.พร้อมส่ง หนองใหญ่ บ.พร้อมส่ง หนองใหญ่ มีคุณสมบติัครบถ้วน 349/2564 ลว.4/1/64
40 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,206.00     6,206.00     เฉพาะเจาะจง บ.พีซีเด็นตัล แลป จ ากัด บ.พีซีเด็นตัล แลป จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 350/2564 ลว.4/1/64



41 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 7,600.00     7,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 351/2564 ลว.7/1/64
42 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 65,910.00   65,910.00   เฉพาะเจาะจง ปร้ินเซอร์วิส ปร้ินเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 352/2564 ลว.4/1/64
43 ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ 3,660.00     3,660.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 353/2564 ลว.4/1/64
44 ค่าวัสดุส านักงาน 4,889.00     4,889.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 354/2564 ลว.4/1/64
45 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 19,025.00   19,025.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 355/2564 ลว.4/1/64
46 ค่าวัสดุส านักงาน 4,815.00     4,815.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 356/2564 ลว.4/1/64
47 ค่าวัสดุงานบา้นฯ 14,980.00   14,980.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 357/2564 ลว.4/1/64
48 ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ 26,750.00   26,750.00   เฉพาะเจาะจง ภาษวัธน์ ตันติบลูยว์งษ์ ภาษวัธน์ ตันติบลูยว์งษ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 358/2564 ลว.4/1/64
49 ค่าวัสดุส านักงาน 300.00       300.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน 20 บาท ร้าน 20 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วน 359/2564 ลว.5/1/64
50 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,675.00     2,675.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟอร์ยอูอล์ บ.ฟอร์ยอูอล์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 360/2564 ลว.8/1/64
51 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,651.55     1,651.55     เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ฯ บ.ทริปเปลิท ีอินเตอร์ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 361/2564 ลว.5/1/64
52 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 1,070.00     1,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 363/2564 ลว.7/1/64
53 ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 142,310.00  142,310.00  เฉพาะเจาะจง บ.ร่มพิกุล ซัพพลาย บ.ร่มพิกุล ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 364/2564 ลว.7/1/64
54 ค่าจา้งเหมาบริการ 27,665.00   27,665.00   เฉพาะเจาะจง บ.จโีนมโมเลกุลแลป บ.จโีนมโมเลกุลแลป มีคุณสมบติัครบถ้วน 365/2564 ลว.12/1/64
55 ค่าจา้งเหมาบริการ 30,190.00   30,190.00   เฉพาะเจาะจง บ.อาร์โอเอแลบอราทอร่ี บ.อาร์โอเอแลบอราทอร่ี มีคุณสมบติัครบถ้วน 366/2564 ลว.12/1/64
56 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 67,600.00   67,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวินวินซัพพลาย ร้านวินวินซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 367/2564 ลว.12/1/64
57 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 14,000.00   14,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 368/2564 ลว.12/1/64
58 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 34,000.00   34,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 369/2564 ลว.12/1/64
59 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,559.37     6,559.37     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ บ.โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 370/2564 ลว.14/1/64
60 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,100.00     2,100.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 371/2564 ลว.15/1/64
61 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,750.00     3,750.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 372/2564 ลว.15/1/64
62 ค่าจา้งเหมาบริการ 16,640.00   16,640.00   เฉพาะเจาะจง ไผ่ทอง ไผ่ทอง มีคุณสมบติัครบถ้วน 374/2564 ลว.14/1/64
63 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,630.00     5,630.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 376/2564 ลว.14/1/64



64 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 7,980.00     7,980.00     เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 379/2564 ลว.14/1/64
65 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 34,240.00   34,240.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 380/2564 ลว.14/1/64
66 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 77,800.00   77,800.00   เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ บ.สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 381/2564 ลว.14/1/64
67 ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ 8,520.00     8,520.00     เฉพาะเจาะจง บ.กิจกสิกร อินดัสเทรียล บ.กิจกสิกร อินดัสเทรียล มีคุณสมบติัครบถ้วน 382/2564 ลว.14/1/64
68 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 15,500.00   15,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การแพทย์ บ.น าวิวัฒน์การแพทย์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 383/2564 ลว.22/1/64
69 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 9,600.00     9,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 384/2564 ลว.22/1/64
70 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 27,500.00   27,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 385/2564 ลว.22/1/64
71 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 11,260.00   11,260.00   เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท-์เมท จ ากัด บ.เด็นท-์เมท จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 386/2564 ลว.22/1/64
72 ค่าจา้งเหมาบริการ 14,825.00   14,825.00   เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลแลฯ บ.สายน้ าทพิยเ์ด็นตอลแลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 392/2564 ลว.25/1/64
73 ค่าจา้งเหมาบริการ 35,095.00   35,095.00   เฉพาะเจาะจง ไผ่ทอง ไผ่ทอง มีคุณสมบติัครบถ้วน 393/2564 ลว.27/1/64
74 ค่าวัสดุอื่นๆ 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง รุ้งพานิช รุ้งพานิช มีคุณสมบติัครบถ้วน 394/2564 ลว.27/1/64
75 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 330,000.00  330,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอซีซี เมดิคัลแคร์ หจก.เอซีซี เมดิคัลแคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 395/2564 ลว.28/1/64
76 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,310.00     6,310.00     เฉพาะเจาะจง นายจริะพันธ์ สุขมาก นายจริะพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบติัครบถ้วน 400/2564 ลว.28/1/64
77 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 2,900.00     2,900.00     เฉพาะเจาะจง บจ.พรทพิย ์เวชภณัฑ์ บจ.พรทพิย ์เวชภณัฑ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 401/2564 ลว.28/1/64
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