
ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

หรือจาง ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง

1 คาเวชภัณฑยา 69,256.50    69,257        เฉพาะเจาะจง องคกรเภสัชกรรม องคกรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 1/2563 ลว.1 ตุลาคม 2562

2 คาจางเหมาบริการ 17,160.00    17,160.00    เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ นายณรงคพันธ มีคุณสมบัติครบถวน 531/2564 ลว.1มีนาคม 2564

3 คาจางเหมาบริการ 9,923.90      9,923.90      เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ นายณรงคพันธ มีคุณสมบัติครบถวน 532/2564 ลว.1มีนาคม 2564

4 คาวัสดุน้ํามัน 37,250.00    37,250.00    เฉพาะเจาะจง บ.เลิศวรกมล จํากัด บ.เลิศวรกมล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 533/2564 ลว.1มีนาคม 2564

5 คาจางเหมาบริการ 26,880.00    26,880.00    เฉพาะเจาะจง นางนาง สวางแจง นางนาง สวางแจง มีคุณสมบัติครบถวน 534/2564 ลว.1มีนาคม 2564

6 คาจางเหมาบริการ 10,600.00    10,600        เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ ออนสา น.ส.จิราภรณ ออนสา มีคุณสมบัติครบถวน 535/2564 ลว.1มีนาคม 2564

7 คาจางเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสําราญ พรหมจารีย นายสําราญ พรหมจารีย มีคุณสมบัติครบถวน 536/2564 ลว.1มีนาคม 2564

8 คาจางเหมาบริการ 10,560.00    10,560.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.         บุญวิเศษ น.ส.         บุญวิเศษ มีคุณสมบัติครบถวน 537/2564 ลว.1มีนาคม 2564

9 คาจางเหมาบริการ 10,590.00    10,590.00    เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มีคุณสมบัติครบถวน 538/2564 ลว.1มีนาคม 2564

10 คาจางเหมาบริการ 41,500.00    41,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.พีจีแอล บ.พีจีแอล มีคุณสมบัติครบถวน 539/2564 ลว.1มีนาคม 2564

11 คาจางเหมาบริการ 13,930.00    13,930.00    เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ําทิพยเด็นตอล บ.สายน้ําทิพยเด็นตอล มีคุณสมบัติครบถวน 540/2564 ลว.1มีนาคม 2564

12 คาเวชภัณฑยา 126,048.40  126,048.40  เฉพาะเจาะจง องคกรเภสัชกรรม องคกรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 541/2564 ลว.1มีนาคม 2564

13 คาเวชภัณฑยา 7,620.00      7,620.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอวีเอส บ.เอวีเอส มีคุณสมบัติครบถวน 542/2564 ลว.1มีนาคม 2564

14 คาเวชภัณฑยา 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ฟามาดิกา บ.ฟามาดิกา มีคุณสมบัติครบถวน 543/2564 ลว.1มีนาคม 2564

15 คาเวชภัณฑยา 44,800.00    44,800.00    เฉพาะเจาะจง บเยเนอรัล บเยเนอรัล มีคุณสมบัติครบถวน 544/2564 ลว.1มีนาคม 2564

16 คาเวชภัณฑยา 98,480.30    98,480.30    เฉพาะเจาะจง บ.ชิลริดฟารมา บ.ชิลริดฟารมา มีคุณสมบัติครบถวน 545/2564 ลว.1มีนาคม 2564

17 คาเวชภัณฑยา 15,940.00    15,940.00    เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม บ.ชุมชนเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 546/2564 ลว.1มีนาคม 2564
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หรือจาง ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง

18 คาเวชภัณฑยา 9,184.50      9,184.50      เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟฟารมา บ.นิวไลฟฟารมา มีคุณสมบัติครบถวน 548/2564 ลว.1มีนาคม 2564

19 คาเวชภัณฑยา 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลล บ.ทีโอเคมีคอลล มีคุณสมบัติครบถวน 549/2564 ลว.1มีนาคม 2564

20 คาเวชภัณฑยา 9,150.00      9,150.00      เฉพาะเจาะจง บ.เกรทเตอร บ.เกรทเตอร มีคุณสมบัติครบถวน 550/2564 ลว.1มีนาคม 2564

21 คาเวชภัณฑยา 11,282.00    11,282.00    เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี บ.ทีเอ็นพี มีคุณสมบัติครบถวน 552/2564 ลว.1มีนาคม 2564

22 คาเวชภัณฑยา 5,082.50      5,082.50      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮลม บ.ดีทแฮลม มีคุณสมบัติครบถวน 555/2564 ลว.1มีนาคม 2564

23 คาเวชภัณฑยา 10,428.00    10,428.00    เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมนฟารมา บ.ทีแมนฟารมา มีคุณสมบัติครบถวน 556/2564 ลว.1มีนาคม 2564

24 คาเวขภัณฑมิใชยา 34,160.00    34,160.00    เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น บ.พีเอสเอ็น มีคุณสมบัติครบถวน 560/2564 ลว.1มีนาคม 2564

25 คาเวขภัณฑมิใชยา 5,992.00      5,992.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ บ.โอเร็กซ มีคุณสมบัติครบถวน 561/2564 ลว.1มีนาคม 2564

26 คาเวขภัณฑมิใชยา 8,050.00      8,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟลโก บ.ฟลโก มีคุณสมบัติครบถวน 565/2564 ลว.1มีนาคม 2564

27 คาเวชภัณฑยา 8,596.08      8,596.08      เฉพาะเจาะจง องคกรเภสัชกรรม องคกรเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 567/2564 ลว.1มีนาคม 2564

28 คาเวชภัณฑยา 5,640.00      5,640.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เกอรเทค หจก.เกอรเทค มีคุณสมบัติครบถวน 568/2564 ลว.1มีนาคม 2564

29 คาครุภัณฑสํานักงาน 6,300.00      6,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศ เฟอรนิเจอร หจก.ชัยยศ เฟอรนิเจอร มีคุณสมบัติครบถวน 572/2564 ลว.8มีนาคม 2564

30 คาครุภัณฑสํานักงาน 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศ เฟอรนิเจอร หจก.ชัยยศ เฟอรนิเจอร มีคุณสมบัติครบถวน 574/2564 ลว.8 มีนาคม 2564

31 คาครุภัณฑสํานักงาน 15,700.00    15,700.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศ เฟอรนิเจอร หจก.ชัยยศ เฟอรนิเจอร มีคุณสมบัติครบถวน 575/2564 ลว.8 มีนาคม 2564

32 คาจางเหมาบริการ 9,630.00      9,630.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเจ บ.เอ็นเจ มีคุณสมบัติครบถวน 576/2564 ลว.8 มีนาคม 2564

33 คาวัสดุวิทยาศาสตร 15,408.00    15,408.00    เฉพาะเจาะจง บ.สมพล บ.สมพล มีคุณสมบัติครบถวน 577/2564 ลว.8 มีนาคม 2564

34 คาครุภัณฑการแพทย 50,000.00    50,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอลเนส บ.แอลเนส มีคุณสมบัติครบถวน 578/2564 ลว.9 มีนาคม 2564
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35 คาวัสดุวิทยาศาสตร 23,600.00    23,600.00    เฉพาะเจาะจง รานวินวินซัพพลาย รานวินวินซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถวน 579/2564 ลว.11มีนาคม 2564

36 คาวัสดุวิทยาศาสตร 27,500.00    27,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน หจก.ดีดีเมดซายน มีคุณสมบัติครบถวน 580/2564 ลว.11มีนาคม 2564

37 คาวัสดุวิทยาศาสตร 44,736.00    44,736.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน หจก.ดีดีเมดซายน มีคุณสมบัติครบถวน 581/2564 ลว.11มีนาคม 2564

38 คาวัสดุวิทยาศาสตร 5,690.00      5,690.00      เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมดิคัลไลน บ.สตารเมดิคัลไลน มีคุณสมบัติครบถวน 582/2564 ลว.11มีนาคม 2564

39 คาจงเหมาแลป 43,640.00    43,640.00    เฉพาะเจาะจง บ.อารไอเอ บ.อารไอเอ มีคุณสมบัติครบถวน 583/2564 ลว.11มีนาคม 2564

40 คาจางเหมาบริการ 22,256.00    22,256.00    เฉพาะเจาะจง บ.บาลานซ บ.บาลานซ มีคุณสมบัติครบถวน 584/2564 ลว.11มีนาคม 2564

41 คาวัสดุคอมพิวเตอร 6,470.00      6,470.00      เฉพาะเจาะจง บ.สยามไมโครซอฟ บ.สยามไมโครซอฟ มีคุณสมบัติครบถวน 593/2564 ลว.11มีนาคม 2564

42 คาวัสดุสํานักงาน 9,630.00      9,630.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร บ.เอส เอส อินเตอร มีคุณสมบัติครบถวน 594/2564 ลว.11มีนาคม 2564

43 คาวัสดุสํานักงาน 16,404.00    16,404.00    เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเครื่องเขียน หจก.กมลเครื่องเขียน มีคุณสมบัติครบถวน 596/2564 ลว.11มีนาคม 2564

44 คาวัสดุทางการแพทย 9,600.00      9,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น บ.พีเอสเอ็น มีคุณสมบัติครบถวน 598/2564 ลว.11มีนาคม 2564

45 คาวัสดุทางการแพทย 85,600.00    85,600.00    เฉพาะเจาะจง บ.สยามอินเตอรคูล บ.สยามอินเตอรคูล มีคุณสมบัติครบถวน 599/2564 ลว.11มีนาคม 2564

46 คาวัสดุทางการแพทย 13,000.00    13,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรกานต ซัพพลาย หจก.ภัทรกานต ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถวน 600/2564 ลว.11มีนาคม 2564

47 คาวัสดุทางการแพทย 5,500.00      5,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ เมดิคอล บ.แอดวานซ เมดิคอล มีคุณสมบัติครบถวน 601/2564 ลว.11มีนาคม 2564

48 คาครุภัณฑการแพทย 99,500.00    99,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเนนซ หจก.เอ็มมีเนนซ มีคุณสมบัติครบถวน 602/2564 ลว.11มีนาคม 2564

49 คาครุภัณฑสํานักงาน 7,700.00      7,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศ เฟอรนิเจอร หจก.ชัยยศ เฟอรนิเจอร มีคุณสมบัติครบถวน 603/2564 ลว.11มีนาคม 2564

50 คาจางเหมาบริการ 44,155.00    44,155.00    เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ นายณรงคพันธ มีคุณสมบัติครบถวน 604/2564 ลว.11มีนาคม 2564

51 คาจางเหมาบริการ 5,400.00      5,400.00      เฉพาะเจาะจง เอกอักษร เอกอักษร มีคุณสมบัติครบถวน 608/2564 ลว.11มีนาคม 2564
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52 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 161,570.00  161,570.00  เฉพาะเจาะจง จ.ไอที จ.ไอที มีคุณสมบัติครบถวน 610/2564 ลว.19มีนาคม 2564

53 คาวัสดุทางการแพทย 9,244.80      9,244.80      เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH มีคุณสมบัติครบถวน 611/2564 ลว.18มีนาคม 2564

54 คาวัสดุทางการแพทย 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา บ.ซิลลิค ฟารมา มีคุณสมบัติครบถวน 612/2564 ลว.18มีนาคม 2564

55 คาวัสดุทางการแพทย 17,000.00    17,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท บ.โพสเฮลท มีคุณสมบัติครบถวน 613/2564 ลว.18มีนาคม 2564

56 คาจางเหมาบริการ 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ฟอรยูออลล จํากัด บ.ฟอรยูออลล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 614/2564 ลว.18มีนาคม 2564

57 คาครุภัณฑ 45,000.00    45,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.มาราธอน บ.มาราธอน มีคุณสมบัติครบถวน 616/2564 ลว.18มีนาคม 2564

58 คาวัสดุทางการแพทย 12,840.00    12,840.00    เฉพาะเจาะจง บ.แม็ค เมดิคอล บ.แม็ค เมดิคอล มีคุณสมบัติครบถวน 618/2564 ลว.18มีนาคม 2564

59 คาวัสดุสํานักงาน 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน มีคุณสมบัติครบถวน 620/2564 ลว.18มีนาคม 2564

60 คาวัสดุทางการแพทย 15,293.24    15,293.24    เฉพาะเจาะจง บ.ดารฟ(ประเทศไทย) บ.ดารฟ(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติครบถวน 621/2564 ลว.18มีนาคม 2564

61 คาวัสดุทางการแพทย 13,800.00    13,800.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มฟา บ.เอ็มฟา มีคุณสมบัติครบถวน 622/2564 ลว.22มีนาคม 2564

62 คาจางเหมาบริการ 171,000.00  171,000.00  เฉพาะเจาะจง ชลบุรี มุงลวด ชลบุรี มุงลวด มีคุณสมบัติครบถวน 623/2564 ลว.22มีนาคม 2564

63 คาวัสดุวิทยาศาสตร 14,165.00    14,165.00    เฉพาะเจาะจง บ.จีโนมโมเลกุลแลป บ.จีโนมโมเลกุลแลป มีคุณสมบัติครบถวน 625/2564 ลว.24มีนาคม 2564

64 คาวัสดุวิทยาศาสตร 85,241.00    85,241.00    เฉพาะเจาะจง รานพีพีเมดิคอล รานพีพีเมดิคอล มีคุณสมบัติครบถวน 626/2564 ลว.24มีนาคม 2564

65 คาวัสดุวิทยาศาสตร 7,400.00      7,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.สตารเมดิคัลไลน บ.สตารเมดิคัลไลน มีคุณสมบัติครบถวน 627/2564 ลว.24มีนาคม 2564

66 คาวัสดุวิทยาศาสตร 34,000.00    34,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน หจก.ดีดีเมดซายน มีคุณสมบัติครบถวน 628/2564 ลว.24มีนาคม 2564

67 คาจางเหมาบริการ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟอรยูออลล จํากัด บ.ฟอรยูออลล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 639/2564 ลว.31มีนาคม 2564

68 คาวัสดุทางการแพทย 12,200.00    12,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.พรทิพยเวชภัณฑ บ.พรทิพยเวชภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวน 640/2564 ลว.31มีนาคม 2564
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ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ

หรือจาง ขอตกลงในการจัดซื้อจัดจาง

69 คาวัสดุทางการแพทย 45,000.00    45,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มฟา บ.เอ็มฟา มีคุณสมบัติครบถวน 641/2564 ลว.31มีนาคม 2564

70 คาจางเหมาบริการ 9,200.00      9,200.00      เฉพาะเจาะจง เกียงอินเตอร เกียงอินเตอร มีคุณสมบัติครบถวน 642/2564 ลว.31มีนาคม 2564

71 คาจางเหมาบริการ 12,358.50    12,358.50    เฉพาะเจาะจง แอร แอร มีคุณสมบัติครบถวน 643/2564 ลว.31มีนาคม 2564

72 คาวัสดุงานบาน 35,310.00    35,310.00    เฉพาะเจาะจง ซือทดี ซือทดี มีคุณสมบัติครบถวน 646/2564 ลว.31มีนาคม 2564

73 คาจางเหมาบริการ 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรกานต ซัพพลาย หจก.ภัทรกานต ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถวน 647/2564 ลว.31มีนาคม 2564
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