
ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทื่ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
หรือจ้าง ขอ้ตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 ค่าเวชภณัฑ์ยา 98,911.04   98,911.04      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 323/2565 ลว.4/7/65
2 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,800.00    5,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.โปล์ฟาร์ม จ ากัด บ.โปล์ฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 324/2565 ลว.4/7/65
3 ค่าเวชภณัฑ์ยา 19,970.48   19,970.48      เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช ประเทศไทย บ.ดี เค เอส เอช ประเทศไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 325/2565 ลว.4/7/65
4 ค่าเวชภณัฑ์ยา 17,120.00   17,120.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เดลเลอร์ จก. บ.ดีทแฮล์ม เดลเลอร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 326/2565 ลว.4/7/65
5 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,107.23    5,107.37       เฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟาร์มาซูติคอล บ.ที แมน ฟาร์มาซูติคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 327/2565 ลว.4/7/65
6 ค่าเวชภณัฑ์ยา 8,621.25    8,621.25       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จก. บ.ธงทองโอสถ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 328/2565 ลว.4/7/65
7 ค่าเวชภณัฑ์ยา 17,960.00   17,960.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จก. บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 329/2565 ลว.4/7/65
8 ค่าเวชภณัฑ์ยา 1,800.00    1,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาร์ม จ ากัด บ.ซีฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 330/2565 ลว.4/7/65
9 ค่าเวชภณัฑ์ยา 81,411.40   81,411.40      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 331/2565 ลว.ลว.4/7/65
10 ค่าเวชภณัฑ์ยา 21,600.00   21,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จก บ.ฟาร์มาดิกา จก มีคุณสมบติัครบถ้วน 332/2565 ลว.4/7/65
11 ค่าเวชภณัฑ์ยา 7,276.00    7,276.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอไรออน ฟาร์มาไทย บ.โอไรออน ฟาร์มาไทย มีคุณสมบติัครบถ้วน 333/2565 ลว.4/7/65
12 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,980.00   10,980.00      เฉพาะเจาะจง บ.เกรตเตอร์มายบาซิน จก. บ.เกรตเตอร์มายบาซิน จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 334/2565 ลว.4/7/65
13 ค่าเวชภณัฑ์ยา 7,940.00    7,940.00       เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จก. บ.มาสุ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 335/2565 ลว.4/7/65
14 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,920.00    3,920.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จก. บ.ยูเมด้า จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 336/2565 ลว.4/7/65
15 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,200.00    2,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบเีอส แลบบอเรตอร่ี หจก.แอลบเีอส แลบบอเรตอร่ีมีคุณสมบติัครบถ้วน 337/2565 ลว.4/7/65
16 ค่าเวชภณัฑ์ยา 8,400.00    8,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เอ็ม ดี หจก.กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบติัครบถ้วน 338/2565 ลว.4/7/65
17 ค่าเวชภณัฑ์ยา 56,859.80   56,859.80      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 339/2565 ลว.4/7/65
18 ค่าเวชภณัฑ์ยา 20,351.40   20,351.40      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 340/2565 ลว.4/7/65
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19 ค่าเวชภณัฑ์ยา 21,690.00   21,690.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จก บ.ไซเอนซ์เมด จก มีคุณสมบติัครบถ้วน 341/2565 ลว.4/7/65
20 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,400.00    3,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออร์คิด เฮลธ์แคร์ จก. บ.ออร์คิด เฮลธ์แคร์ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 342/2565 ลว.4/7/65
21 ค่าเวชภณัฑ์ยา 33,850.00   33,850.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ จก. บ.ฟิลโก้ จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 343/2565 ลว4/7/65
22 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,720.00   12,720.00      เฉพาะเจาะจง นส.รัชนาท บญุวิเศษ นส.รัชนาท บญุวิเศษ มีคุณสมบติัครบถ้วน 351/2565 ลว.4/7/65
23 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,085.58   11,085.58      เฉพาะเจาะจง นส.นภิา แก้วพาปราบ นส.นภิา แก้วพาปราบ มีคุณสมบติัครบถ้วน 352/2565 ลว.4/7/65
24 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,081.80    9,081.80       เฉพาะเจาะจง นส.ดอกมะลิ มะลิพรม นส.ดอกมะลิ มะลิพรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 353/2565 ลว.4/7/65
25 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00    7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางวิษณี ใจงาม นางวิษณี ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 354/2565 ลว.4/7/65
26 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,016.10    7,016.10       เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ ธนไพบลูย์อนนัต์ นายสุรสิทธิ์ ธนไพบลูย์อนนัต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 355/2565 ลว.4/7/65
27 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,855.48    6,855.48       เฉพาะเจาะจง นส.นนัทนทั ศิริโคตร นส.นนัทนทั ศิริโคตร มีคุณสมบติัครบถ้วน 356/2565 ลว.4/7/65
28 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,590.00   10,590.00      เฉพาะเจาะจง นางสมนกึ ใจงาม นางสมนกึ ใจงาม มีคุณสมบติัครบถ้วน 357/2565 ลว.4/7/65
29 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,400.00    8,400.00       เฉพาะเจาะจง นส. สุมาภรณ์ แซ่ภู่ นส. สุมาภรณ์ แซ่ภู่ มีคุณสมบติัครบถ้วน 358/2565 ลว.4/7/65
30 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,980.00   30,980.00      เฉพาะเจาะจง นาง นาง สว่างแจ้ง นาง นาง สว่างแจ้ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 359/2565 ลว4/7/65
31 ค่าจ้างเหมาบริการ 41,500.00   41,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที จี แอล เมดิคัล จก. บ.ที จี แอล เมดิคัล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 361/2565 ลว.4/7/65
32 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 39,810.00   39,810.00      เฉพาะเจาะจง บ.เลิศวรกมล จก บ.เลิศวรกมล จก มีคุณสมบติัครบถ้วน 362/2565 ลว.4/7/65
33 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,265.00    3,265.00       เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทิพย์เด็นตอล ฯ บ.สายน้ าทิพย์เด็นตอล ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 363/2565 ลว.4/7/65
34 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,550.00    4,550.00       เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา ต้องถือดี นางกาญจนา ต้องถือดี มีคุณสมบติัครบถ้วน 364/2565 ลว.4/7/65
35 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,890.00    1,890.00       เฉพาะเจาะจง นาง นาง สว่างแจ้ง นาง นาง สว่างแจ้ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 365/2565 ลว.4/7/65
36 ค่าจ้างเหมาบริการ 22,230.00   22,230.00      เฉพาะเจาะจง นายอนภุทัร เดชาอมรกุล นายอนภุทัร เดชาอมรกุล มีคุณสมบติัครบถ้วน 366/2565 ลว.4/7/65
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37 ค่าจ้างเหมาบริการ 210.00       210.00          เฉพาะเจาะจง นาง นาง สว่างแจ้ง นาง นาง สว่างแจ้ง มีคุณสมบติัครบถ้วน 367/2565 ลว.4/17/65
38 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,935.55    2,935.55       เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอินเตอร์ยนต์ บ.โตโยต้าอินเตอร์ยนต์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 368/2565 ลว.11/7/65
39 ค่าจ้างเหมาบริการ 51,720.00   51,720.00      เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ไอเอ แลป บอราทอร่ี บ.อาร์ไอเอ แลป บอราทอร่ี มีคุณสมบติัครบถ้วน 369/2565 ลว.11/7/65
40 ค่าจ้างเหมาบริการ 275.00       275.00          เฉพาะเจาะจง บ.จีโนมโนเลกุล แลบบอราฯ บ.จีโนมโนเลกุล แลบบอราฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 370/2565 ลว.11/7/65
41 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 70,800.00   70,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 371/2565 ลว.11/7/65
42 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,730.00   19,730.00      เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์เมดดิคัลไลน ์จก. บ.สตาร์เมดดิคัลไลน ์จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 372/2565 ลว.11/7/65
43 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 49,000.00   49,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก บ.แอดวานซ์ไดแอกนอสติก มีคุณสมบติัครบถ้วน 373/2565 ลว.11/7/65
44 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,231.49    2,231.49       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลิที บรอดแบนท์ บ.ทริปเปลิที บรอดแบนท์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 374/2565 ลว.11/7/65
45 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 64,620.00   64,620.00      เฉพาะเจาะจง ปร้ินเซอร์วิส ปร้ินเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 375/2565 ลว.13/7/65
46 ค่าวัสดุส านกังาน 13,482.00   13,482.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 376/2565 ลว.13/7/65
47 ค่าจ้างเหมาบริการ 33,705.00   33,705.00      เฉพาะเจาะจง บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส บ.บาลานซ์เมดิคอลเซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 377/2565 ลว.13/7/65
48 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 31,137.00   31,173.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 378/2565 ลว.13/7/65
49 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,600.08   11,600.08      เฉพาะเจาะจง บ.กิจกสิกร อินดัสเทรียล ฯ บ.กิจกสิกร อินดัสเทรียล ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 379/2565 ลว.13/7/65
50 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 13,268.00   13,268.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 380/2565 ลว.13/7/65
51 ค่าวัสดุส านกังาน 18,564.50   18,564.50      เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 381/2565 ลว.13/7/65
52 ค่าจ้างเหมาบริการ 150.00       150.00          เฉพาะเจาะจง โจว คิม ฮวด โจว คิม ฮวด มีคุณสมบติัครบถ้วน 382/2565 ลว.13/7/65
53 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 8,611.36    8,611.36       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 383/2565 ลว.13/7/65
54 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 9,680.00    9,680.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย หจก.ภทัรกานต์ ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 384/2565 ลว.13/7/65
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55 ค่าวัสดุก่อสร้าง 24,931.00   24,931.00      เฉพาะเจาะจง บ.กิจกสิกร อินดัสเทรียล ฯ บ.กิจกสิกร อินดัสเทรียล ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 385/2565 ลว.13/7/65
56 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,346.00    8,346.00       เฉพาะเจาะจง บกัมพลการช่าง บกัมพลการช่าง มีคุณสมบติัครบถ้วน 386/2565 ลว.17/7/65
57 ค่าจ้างเหมาบริการ 86,899.00   86,899.00      เฉพาะเจาะจง ช่างชาติหนองใหญ่ ช่างชาติหนองใหญ่ มีคุณสมบติัครบถ้วน 388/2565 ลว.17/7/65
58 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 749.00       749.00          เฉพาะเจาะจง เอ็นชาย คอมมิวนเิคชั่น เอ็นชาย คอมมิวนเิคชั่น มีคุณสมบติัครบถ้วน 389/2565 ลว.17/7/65
59 ค่าวัสดุส านกังาน 5,600.00    5,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.พร้อมส่ง หนองใหญ่ บ.พร้อมส่ง หนองใหญ่ มีคุณสมบติัครบถ้วน 390/2565 ลว.17/7/65
60 ค่าวัสดุส านกังาน 465.00       465.00          เฉพาะเจาะจง บ.น้ าด่ืมดวงเกษตร บ.น้ าด่ืมดวงเกษตร มีคุณสมบติัครบถ้วน 391/2565 ลว.17/7/65
61 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 65,270.00   65,270.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จก. บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 392/2565 ลว.17/7/65
62 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,000.00    5,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอม เบส พลัส บ.แอม เบส พลัส มีคุณสมบติัครบถ้วน 393/2565 ลว.17/7/65
63 ครุภณัฑ์ส านกังาน 281,300.00 281,300.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร์ 168ฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 394/2565 ลว.21/7/65
64 ครุภณัฑ์ทางแพทย์ 158,000.00 158,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอเทค หจก.ไบโอเทค มีคุณสมบติัครบถ้วน 395/2565 ลว.24/7/65
65 ครุภณัฑ์ส านกังาน 11,700.00   11,700.00      เฉพาะเจาะจง First Furnter First Furnter มีคุณสมบติัครบถ้วน 396/2565 ลว.17/7/65
66 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 92,000.00   92,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอเทค หจก.ไบโอเทค มีคุณสมบติัครบถ้วน 397/2565 ลว.24/7/65
67 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 69,500.00   69,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โปรฯ หจก.โปรฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 398/2565 ลว.24/7/65
68 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 9,500.00    9,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สุทินดาผลิตภณัฑ์ หจก.สุทินดาผลิตภณัฑ์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 400/2565 ลว.24/7/65
69 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,131.17   26,131.17      เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) มีคุณสมบติัครบถ้วน 401/2565 ลว.24/7/65
70 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 32,100.00   32,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 402/2565 ลว.27/7/65
71 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,378.10    8,378.10       เฉพาะเจาะจง สันติฮาร์ดแวร์ สันติฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 403/2565 ลว.24/7/65
72 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 7,600.00    7,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เคเอ็นเทคแคร์ เมดิคอล จก.บ.เคเอ็นเทคแคร์ เมดิคอล จก.มีคุณสมบติัครบถ้วน 405/2565 ลว.31/7/65
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73 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,400.00    5,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย บ.เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย มีคุณสมบติัครบถ้วน 406/2565 ลว.31/7/65
74 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 6,000.00    6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เอส วี เทคเมด กรุ๊ป บ.เอ็ม เอส วี เทคเมด กรุ๊ป มีคุณสมบติัครบถ้วน 407/2565 ลว.31/7/65
75 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,840.00   12,840.00      เฉพาะเจาะจง บ.กัมพลการช่าง 1980 บ.กัมพลการช่าง 1981 มีคุณสมบติัครบถ้วน 408/2565 ลว.31/7/65
76 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,900.00    9,900.00       เฉพาะเจาะจง เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส เกียงอินเตอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบติัครบถ้วน 409/2565 ลว.31/7/65
77 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 16,050.00   16,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.นสันนี จ ากัด บ.นสันนี จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 410/2565 ลว.31/7/65
78 ค่าวัสดุส านกังาน 37,064.00   37,064.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 411/2565 ลว.31/7/65
79 ค่าวัสดุส านกังาน 10,852.00   10,852.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 412/2565 ลว.31/7/65
80 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,609.00    4,609.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบติัครบถ้วน 413/2565 ลว.31/7/65
81 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 7,500.00    7,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จิน หยวน อินเตอร์ บ.ไทย จิน หยวน อินเตอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 414/2565 ลว.31/7/65
82 ค่าวัสดุส านกังาน 5,100.00    5,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน มีคุณสมบติัครบถ้วน 415/2565 ลว.31/7/65
83 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,630.00    9,630.00       เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 416/2565 ลว.31/7/65
84 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 3,500.00    3,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอมเบสพลัส บ.แอมเบสพลัส มีคุณสมบติัครบถ้วน 417/2565 ลว.31/7/65
85 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,358.50   12,358.50      เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร์ กรกฎแอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 418/2565 ลว.31/7/65
86 ค่าจ้างเหมาบริการ 47,615.00   47,615.00      เฉพาะเจาะจง บ.เมกกะฟิล จก. บ.เมกกะฟิล จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 419/2565 ลว.31/7/65
87 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 12,000.00   12,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทล บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทล มีคุณสมบติัครบถ้วน 420/2565 ลว.31/7/65
88 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 15,500.00   15,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) มีคุณสมบติัครบถ้วน 421/2565 ลว.31/7/65
89 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 6,420.00    6,420.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 422/2565 ลว.31/7/65
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