
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทื่ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ขอสัญญำหรือ
หรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,340.00   11,340.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวจริาภรณ์ ออ่นสา นางสาวจริาภรณ์ ออ่นสา มคุีณสมบัติครบถว้น A235/2565 ลว ๑/๑๒/๖๔
2 ค่าจ้างเหมบริการ 11,567.56   11,567.56   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา แกว้พาปราบ นางสาวนิภา แกว้พาปราบ มคุีณสมบัติครบถว้น A237/2565 ลว ๑/๑๒/๖๔
3 ค่าจ้างเหมาบริการ 41,500.00   41,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.ทีจแีอล เมดิคัส ซิสเต็มส์ บ.ทีจแีอล เมดิคัส ซิสเต็มส์ มคุีณสมบัติครบถว้น A241/2565 ลว ๑/๑๒/๖๔
4 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,016.10     7,016.10     เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ ์ธนไพบูลยอ์นันต์ นายสุรสิทธิ ์ธนไพบูลยอ์นันต์ มคุีณสมบัติครบถว้น A244/2565 ลว ๑/๑๒/๖๔
5 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,090.00   12,090.00   เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มคุีณสมบัติครบถว้น A245/2565 ลว ๑/๑๒/๖๔
6 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,985.00     3,985.00     เฉพาะเจาะจง บ.สายน ้าทิพยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี จ้ากดั บ.สายน ้าทิพยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A282/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
7 ค่าจ้างเหมาบริการ 43,870.00   43,870.00   เฉพาะเจาะจง บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วสิ 2020 จก. บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วสิ 2020 จก. มคุีณสมบัติครบถว้น A283/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
8 ค่าจ้างเหมาบริการ 200.00       200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายอาร์ตเฟรม ร้านป้ายอาร์ตเฟรม มคุีณสมบัติครบถว้น A284/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน โตไดนาโม ร้าน โตไดนาโม มคุีณสมบัติครบถว้น A285/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
10 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.พรทิพยเ์วชภณัฑ์ จ้ากดั บ.พรทิพยเ์วชภณัฑ์ จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A286/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
11 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 4,765.00     4,765.00     เฉพาะเจาะจง บ.นูโวเด้นท์ จ้ากดั บ.นูโวเด้นท์ จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A287/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
12 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 7,900.00     7,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัยศเฟอร์นิเจอร์ หจก.ชยัยศเฟอร์นิเจอร์ มคุีณสมบัติครบถว้น A288/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
13 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 11,700.00   11,700.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ชยัยศเฟอร์นิเจอร์ หจก.ชยัยศเฟอร์นิเจอร์ มคุีณสมบัติครบถว้น A289/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
14 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,807.00   10,807.00   เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มคุีณสมบัติครบถว้น A290/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
15 ค่าจ้างเหมาบริการ 15,921.60   15,921.60   เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มคุีณสมบัติครบถว้น A291/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
16 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 7,490.00     7,490.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อนิเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อนิเตอร์ 168ฯ มคุีณสมบัติครบถว้น A292/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
17 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 4,200.00     4,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอมเบสพลัส จ้ากดั บ.แอมเบสพลัส จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A293/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
18 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 10,700.00   10,700.00   เฉพาะเจาะจง บ.โปรเวนชั น ทีม (2020) จ้ากดั บ.โปรเวนชั น ทีม (2020) จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A294/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
19 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 6,805.20     6,805.20     เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อนิเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อนิเตอร์ 168ฯ มคุีณสมบัติครบถว้น A295/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
20 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเทค เอนจเินียร่ิง เอน็เตอร์ไพสต์ จ้ากดั บ.ไบโอเทค เอนจเินียร่ิง เอน็เตอร์ไพสต์ จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A296/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
21 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ เมดิคอล เอน็จเินียร่ิง จ้ากดั บ.ไบโอ เมดิคอล เอน็จเินียร่ิง จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A297/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
22 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 96,000.00   96,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ จ้ากดั บ.เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A298/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
23 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,756.94     1,756.94     เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ากดั บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A299/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
24 ค่าวัสดุส้านักงาน 345.00       345.00       เฉพาะเจาะจง บ.น้้้ด่ืม ดวงเกษตร จ้ากดั บ.น้้้ด่ืม ดวงเกษตร จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A300/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
25 ค่าบริการตรวจวิคราะห์แลปนอก 385.00       385.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จโีนมโมเลกลุแลบบอราตอร่ี จ้ากดั บริษัท จโีนมโมเลกลุแลบบอราตอร่ี จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A301/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
26 ค่าบริการตรวจวิคราะห์แลปนอก 37,700.00   37,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์ไอเอ แลบบอราตอร่ี จ้ากดั บริษัทอาร์ไอเอ แลบบอราตอร่ี จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A302/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
27 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 19,260.00   19,260.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ้ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A303/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
28 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 49,000.00   49,000.00   เฉพาะเจาะจง ขออนุมติัซื อวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ ขออนุมติัซื อวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ มคุีณสมบัติครบถว้น A304/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
29 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 51,786.00   51,786.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน วนิวนิ ซัพพลาย ร้าน วนิวนิ ซัพพลาย มคุีณสมบัติครบถว้น A305/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
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ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ทื่ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ขอสัญญำหรือ
หรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

30 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 19,260.00   19,260.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A306/2565 ลว ๘/๑๒/๖๔
31 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,358.76     9,358.76     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อนิเตอร์ยนต์ บ.โตโยต้า อนิเตอร์ยนต์ มคุีณสมบัติครบถว้น A307/2565 ลว ๑๓/๑๒/๖๔
32 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 116,362.50  116,362.50 เฉพาะเจาะจง บ.ร่มพิกลุ ซัพพลาย บ.ร่มพิกลุ ซัพพลาย มคุีณสมบัติครบถว้น A308/2565 ลว ๙/๑๒/๖๔
33 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,882.24     6,882.24     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า อนิเตอร์ยนตร์ชลบุรี บ.โตโยต้า อนิเตอร์ยนตร์ชลบุรี มคุีณสมบัติครบถว้น A309/2565 ลว ๑๓/๑๒/๖๔
34 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 65,270.00   65,270.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมคีอล จ้ากดั บ.ซีอาร์ดี เคมคีอล จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A310/2565 ลว ๒๐/๑๒/๖๔
35 ค่าจ้างเหมาบริการ 749.00       749.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ากดั บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A311/2565 ลว ๒๐/๑๒/๖๔
36 ค่าจ้างเหมาบริการ 36,985.00   36,985.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอน็ไวรอนเมน้ท์ จ้ากดั หจก.ไทยเอน็ไวรอนเมน้ท์ จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A312/2565 ลว ๒๐/๑๒/๖๔
37 ค่าวัสดุส้านักงาน 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอมเบสพลัส จ้ากดั บ.แอมเบสพลัส จ้ากดั มคุีณสมบัติครบถว้น A313/2565 ลว ๒๐/๑๒/๖๔
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