




ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างพัฒนาโปรแกรม 28,890.00        28,890.00      เฉพาะเจาะจง ไอ ลิงค์ อคีวิปเมน็ท์ ไอ ลิงค์ อคีวิปเมน็ท์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4539

28,890.00                               28,890.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

2 จ้างพัฒนาโปรแกรม 211,004.00      211,004.00    เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4581
211,004.00                             211,004.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 21 พ.ค. 63

3 จ้างพัฒนาโปรแกรม 74,900.00        74,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4593
74,900.00                               74,900.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

4 จ้างพัฒนาโปรแกรม 300,000.00      300,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เทลล่ี 360 จ ากดั บ.เทลล่ี 360 จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4599
300,000.00                             300,000.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 29 พ.ค. 63

5 จ้างพัฒนาโปรแกรม 74,900.00        74,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2593
74,900.00                               74,900.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

6 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 37,500.00        37,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป จ ากดั บ.ไทยสเตอริไลเซอร์ กรุ๊ป จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4477
การแพทย์ 37,500.00                               37,500.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 12 พ.ค. 63

7 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,050.00        30,050.00      เฉพาะเจาะจง เอสอาร์ เต็นตัล ซัพพลาย เอสอาร์ เต็นตัล ซัพพลาย เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4474
การแพทย์ 30,050.00                               30,050.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 12 พ.ค. 63

8 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 21,150.00        21,150.00      เฉพาะเจาะจง เอส.เจ.เซอร์วิส เอส.เจ.เซอร์วิส เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4549
การแพทย์ 21,150.00                               21,150.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

วันที่   31  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563
แบบ สขร.1 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
9 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ทั่วไป 24,000.00        24,000.00      เฉพาะเจาะจง สหกจิกระจก สหกจิกระจก เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4475

24,000.00                               24,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 12 พ.ค. 63

10 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ทั่วไป 8,600.00          8,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ีที.เอส อนิเตอร์ เซอร์วิส บ.ีที.เอส อนิเตอร์ เซอร์วิส เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4640
8,600.00                                 8,600.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 26 พ.ค. 63

11 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,800.00          3,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านถัว่งอกไอที ร้านถัว่งอกไอที เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4550
คอมพิวเตอร์ 3,800.00                                 3,800.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

12 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,815.00          4,815.00        เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4652
คอมพิวเตอร์ 4,815.00                                 4,815.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 26 พ.ค. 63

13 ซ่อมแซมครุภณัฑ์งานบา้น 24,717.00        24,717.00      เฉพาะเจาะจง พินจิ อนิเตอร์เทรด พินจิ อนิเตอร์เทรด เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4413
งานครัว 24,717.00                               24,717.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63

14 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 7,524.24          7,524.24        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอยุธยา จ ากดั บ.โตโยต้าอยุธยา จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4472
ยานพาหนะ 7,524.24                                 7,524.24                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63

15 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 54,000.00        54,000.00      เฉพาะเจาะจง อูป่ระเวช อูป่ระเวช เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4639
ยานพาหนะ 54,000.00                               54,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

16 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 12,050.00        12,050.00      เฉพาะเจาะจง อูป่ระเวช อูป่ระเวช เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4647
ยานพาหนะ 12,050.00                               12,050.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 26 พ.ค. 63

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,400.00          3,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.สไปโร เมด จ ากดั บ.สไปโร เมด จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4385
3,400.00                                 3,400.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,704.00          7,704.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4384

7,704.00                                 7,704.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63

19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 64,000.00        64,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชูมติร 1967 จ ากดั บ.ชูมติร 1967 จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4386
64,000.00                               64,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63

20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 64,000.00        64,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชูมติร 1967 จ ากดั บ.ชูมติร 1967 จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4386
64,000.00                               64,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63

21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,140.00        18,140.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สรวีย์ 258 หจก.สรวีย์ 258 เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4387
18,140.00                               18,140.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63

22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 27,000.00        27,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี เมดิชายน์ หจก.เอส พี เมดิชายน์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4429
27,000.00                               27,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 8 พ.ค. 63

23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 34,350.00        34,350.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4433
34,350.00                               34,350.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 8 พ.ค. 63

24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,000.00          6,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เจ เอส วิชัน่ จ ากดั บ.เจ เอส วิชัน่ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4432
6,000.00                                 6,000.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 7 พ.ค. 63

25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,568.00          2,568.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4431
2,568.00                                 2,568.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 7 พ.ค. 63

26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,820.00          9,820.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี เมดิชายน์ หจก.เอส พี เมดิชายน์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4440
9,820.00                                 9,820.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 7 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,820.00          9,820.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี เมดิชายน์ หจก.เอส พี เมดิชายน์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4440

9,820.00                                 9,820.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 7 พ.ค. 63

28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 254,000.00      254,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4439
254,000.00                             254,000.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 7 พ.ค. 63

29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 55,100.00        55,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอน - ไซน ์เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั บ.เอน - ไซน ์เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4434
55,100.00                               55,100.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 7 พ.ค. 63

30 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,400.00          4,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.วินเทค 24 จ ากดั บ.วินเทค 24 จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4452
4,400.00                                 4,400.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 12 พ.ค. 63

31 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 81,800.00        81,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4453
81,800.00                               81,800.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 12 พ.ค. 63

32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 85,000.00        85,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์่ จ ากดั บ.โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์่ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4438
85,000.00                               85,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 8 พ.ค. 63

33 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 102,500.00      102,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอเทค เมดิคอล จ ากดั บ.เอเทค เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4435
102,500.00                             102,500.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 8 พ.ค. 63

34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 42,787.00        42,787.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4430
42,787.00                               42,787.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 8 พ.ค. 63

35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีทีเอส เมดิคอล จ ากดั บ.พีทีเอส เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4401
12,000.00                               12,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 60,000.00        60,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอเทค เมดิคอล จ ากดั บ.เอเทค เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4454

60,000.00                               60,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 12 พ.ค. 63

37 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,000.00          7,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซี.เอน็.ที เทรดด้ิง จ ากดั บ.ซี.เอน็.ที เทรดด้ิง จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4441
7,000.00                                 7,000.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 7 พ.ค. 63

38 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 37,500.00        37,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เรียลเมด จ ากดั บ.เรียลเมด จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4510
37,500.00                               37,500.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

39 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 60,000.00        60,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั บ.ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4511
60,000.00                               60,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

40 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ราฟ-โนเนยีส เมดิคอล อคิวิปเมนท์ จ ากดับ.เอน็ราฟ-โนเนยีส เมดิคอล อคิวิปเมนท์ จ ากดัเสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4513
5,000.00                                 5,000.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

41 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 149,800.00      149,800.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4573
149,800.00                             149,800.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63

42 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 46,224.00        46,224.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4542
46,224.00                               46,224.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

43 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 40,874.00        40,874.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4588
40,874.00                               40,874.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63

44 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 80,300.00        80,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอเทค เมดิคอล จ ากดั บ.เอเทค เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4583
80,300.00                               80,300.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
45 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 95,000.00        95,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไพน ์ไลน ์เมดิคอล จ ากดั บ.สไพน ์ไลน ์เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4592

95,000.00                               95,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63

46 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 291,040.00      291,040.00    เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4582
291,040.00                             291,040.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63

47 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,100.00          5,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากดั บ.ย.ูพี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4523
5,100.00                                 5,100.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 15 พ.ค. 63

48 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,400.00          8,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนโมเมดิคัล จ ากดั (มหาชน) บ.เทคโนโมเมดิคัล จ ากดั (มหาชน) เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4522
8,400.00                                 8,400.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 15 พ.ค. 63

49 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,600.00          8,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั บ.ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4527
8,600.00                                 8,600.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 15 พ.ค. 63

50 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 120,000.00      120,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.สไปโร เมด จ ากดั บ.สไปโร เมด จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4526
120,000.00                             120,000.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 15 พ.ค. 63

51 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 139,206.00      139,206.00    เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากดับ.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากดัเสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4525
139,206.00                             139,206.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 15 พ.ค. 63

52 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,010.00        26,010.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สนทิดีซัพพลาย หจก.สนทิดีซัพพลาย เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4532
26,010.00                               26,010.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

53 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,838.20          8,838.20        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4528
8,838.20                                 8,838.20                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 15 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
54 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 57,012.81        57,012.81      เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ากดับ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4606

57,012.81                               57,012.81                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

55 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 58,379.20        58,379.20      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4605
58,379.20                               58,379.20                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

56 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,978.70        23,978.70      เฉพาะเจาะจง บ.เจ เอส วิชัน่ จ ากดั บ.เจ เอส วิชัน่ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4597
23,978.70                               23,978.70                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

57 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 90,442.20        90,442.20      เฉพาะเจาะจง บ.บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากดั บ.บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4596
90,442.20                               90,442.20                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

58 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 31,700.00        31,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.อดุม เมดิคอล อคิวิปเมน้ท์ จ ากดั บ.อดุม เมดิคอล อคิวิปเมน้ท์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4594
31,700.00                               31,700.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

59 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 83,000.00        83,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไพน ์ไลน ์เมดิคอล จ ากดั บ.สไพน ์ไลน ์เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4595
83,000.00                               83,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

60 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,136.00          5,136.00        เฉพาะเจาะจง บ.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากดั บ.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4533
5,136.00                                 5,136.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

61 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,500.00          5,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมด จ ากดั บ.เซนต์เมด จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4530
5,500.00                                 5,500.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 15 พ.ค. 63

62 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,270.00          9,270.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี เมดิซายน์ หจก.เอส พี เมดิซายน์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4529
9,270.00                                 9,270.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 15 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
63 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 73,087.42        73,087.42      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4577

73,087.42                               73,087.42                               ต่อส่วนราชการ ลว. 18 พ.ค. 63

64 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 139,500.00      139,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอเทค เมดิคอล จ ากดั บ.เอเทค เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4642
139,500.00                             139,500.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 26 พ.ค. 63

65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 60,000.00        60,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4608
60,000.00                               60,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

66 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 59,920.00        59,920.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พร้อม เซิร์ฟ หจก.พร้อม เซิร์ฟ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4608
59,920.00                               59,920.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

67 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 210,000.00      210,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ซัมโนเทค ไทย จ ากดั บ.ซัมโนเทค ไทย จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4645
210,000.00                             210,000.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 26 พ.ค. 63

68 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,700.00          5,700.00        เฉพาะเจาะจง บ.วินเทค 24 จ ากดั บ.วินเทค 24 จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4644
5,700.00                                 5,700.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 26 พ.ค. 63

69 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,500.00        30,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4643
30,500.00                               30,500.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 26 พ.ค. 63

70 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 82,370.00        82,370.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาเฮ่ เมดิคอล จ ากดั บ.มาเฮ่ เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4660
82,370.00                               82,370.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 27 พ.ค. 63

71 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,600.00          8,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส พี เมดิซายน์ หจก.เอส พี เมดิซายน์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4695
8,600.00                                 8,600.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 29 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
72 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,900.00          6,900.00        เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4524

6,900.00                                 6,900.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 15 พ.ค. 63

73 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 465,985.00      465,985.00    เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4344
465,985.00                             465,985.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 27 พ.ค. 63

74 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,125.80        18,125.80      เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4661
18,125.80                               18,125.80                               ต่อส่วนราชการ ลว. 27 พ.ค. 63

75 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 414,197.00      414,197.00    เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4682
414,197.00                             414,197.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 28 พ.ค. 63

76 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 43,600.00        43,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเจน ซัพพลาย จ ากดั บ.ดีเจน ซัพพลาย จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4699
43,600.00                               43,600.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 29 พ.ค. 63

77 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 447,040.00      447,040.00    เฉพาะเจาะจง บ.ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บ.ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4697
447,040.00                             447,040.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 29 พ.ค. 63

78 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 225,000.00      225,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนโมเมดิคัล จ ากดั (มหาชน) บ.เทคโนโมเมดิคัล จ ากดั (มหาชน) เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4456
225,000.00                             225,000.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 8 พ.ค. 63

79 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 300,000.00      300,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไพบลูย์ผล ซัพพลาย จ ากดั บ.ไพบลูย์ผล ซัพพลาย จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4457
300,000.00                             300,000.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 8 พ.ค. 63

80 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 30,000.00        30,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์เมด จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4590
30,000.00                               30,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
81 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 52,940.00        52,940.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4578

52,940.00                               52,940.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 18 พ.ค. 63

82 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 8,025.00          8,025.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4589
8,025.00                                 8,025.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63

83 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 260,010.00      260,010.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4671
260,010.00                             260,010.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 25 พ.ค. 63

84 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 40,500.00        40,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีดี.เคร่ืองมอืแพทย์ หจก.บ.ีดี.เคร่ืองมอืแพทย์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4676
40,500.00                               40,500.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 25 พ.ค. 63

85 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 73,500.00        73,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซฟฟา ดรักส์ จ ากดั บ.เซฟฟา ดรักส์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4672
73,500.00                               73,500.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 25 พ.ค. 63

86 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 61,200.00        61,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4670
61,200.00                               61,200.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 25 พ.ค. 63

87 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 3,450.00          3,450.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สกายเมดไลน์ หจก.สกายเมดไลน์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4669
3,450.00                                 3,450.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 25 พ.ค. 63

88 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 3,450.00          3,450.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สนทิดีซัพพลาย หจก.สนทิดีซัพพลาย เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4668
3,450.00                                 3,450.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 25 พ.ค. 63

89 ซ้ือเวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา 202,250.00      202,250.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4591
202,250.00                             202,250.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
90 ซ้ือเคร่ืองบริโภค 24,480.00        24,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) บ.เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4498

24,480.00                               24,480.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

91 ซ้ือเคร่ืองบริโภค 24,480.00        24,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) บ.เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4498
24,480.00                               24,480.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

92 ซ้ือเคร่ืองบริโภค 273,617.80      273,617.80    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพรรณ การค้า หจก.พรพรรณ การค้า เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4490
273,617.80                             273,617.80                             ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

93 ซ้ือเคร่ืองบริโภค 338,230.80      338,230.80    เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4512
338,230.80                             338,230.80                             ต่อส่วนราชการ ลว. 18 พ.ค. 63

94 ซ้ือเคร่ืองบริโภค 24,650.00        24,650.00      เฉพาะเจาะจง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4934
24,650.00                               24,650.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

95 ซ้ือเคร่ืองบริโภค 260,225.70      260,225.70    เฉพาะเจาะจง หจก.พรพรรณ การค้า หจก.พรพรรณ การค้า เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4691
260,225.70                             260,225.70                             ต่อส่วนราชการ ลว. 29 พ.ค. 63

96 ซ้ือเคร่ืองบริโภค 279,245.00      279,245.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สามฉัตร หจก.สามฉัตร เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4696
279,245.00                             279,245.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 29 พ.ค. 63

97 ซ้ือเคร่ืองบริโภค 44,000.00        44,000.00      เฉพาะเจาะจง กลุ่มเกษตรกรล าตาเสา กลุ่มเกษตรกรล าตาเสา เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4701
44,000.00                               44,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 29 พ.ค. 63

98 ซ้ือวัสดุส านกังาน 6,370.00          6,370.00        เฉพาะเจาะจง แหมม่ ตรายาง แหมม่ ตรายาง เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4745
6,370.00                                 6,370.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
99 ซ้ือวัสดุส านกังาน 61,260.00        61,260.00      เฉพาะเจาะจง ดีจริงศึกษาภณัฑ์ ดีจริงศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4746

61,260.00                               61,260.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

100 ซ้ือวัสดุส านกังาน 134,300.00      134,300.00    เฉพาะเจาะจง บ.พลูกา้ เทค จ ากดั บ.พลูกา้ เทค จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4747
134,300.00                             134,300.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

101 ซ้ือวัสดุส านกังาน 8,724.00          8,724.00        เฉพาะเจาะจง ดีจริงศึกษาภณัฑ์ ดีจริงศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4810
8,724.00                                 8,724.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

102 ซ้ือวัสดุส านกังาน 11,449.00        11,449.00      เฉพาะเจาะจง บ.เจแอนด์เจ แอร์เทคโนโลยี จ ากดั บ.เจแอนด์เจ แอร์เทคโนโลยี จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4586
11,449.00                               11,449.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 21 พ.ค. 63

103 ซ้ือวัสดุส านกังาน 25,680.00        25,680.00      เฉพาะเจาะจง ดีจริงศึกษาภณัฑ์ ดีจริงศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4867
25,680.00                               25,680.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

104 ซ้ือวัสดุส านกังาน 65,560.00        65,560.00      เฉพาะเจาะจง บ.เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลาย จ ากดั บ.เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลาย จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4868
65,560.00                               65,560.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

105 ซ้ือวัสดุส านกังาน 10,750.00        10,750.00      เฉพาะเจาะจง แหมม่ ตรายาง แหมม่ ตรายาง เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4935
10,750.00                               10,750.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

106 ซ้ือวัสดุส านกังาน 7,742.00          7,742.00        เฉพาะเจาะจง ดีจริงศึกษาภณัฑ์ ดีจริงศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5004
7,742.00                                 7,742.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 28 พ.ค. 63

107 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์ 33,600.00        33,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เค.พับลิชเชอร์ หจก.เอส.เค.พับลิชเชอร์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4893
33,600.00                               33,600.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
108 ซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 30,550.00        30,550.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรพรรณวรี จ ากดั บ.พรพรรณวรี จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4744

30,550.00                               30,550.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 4 พ.ค. 63

109 ซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 63,750.00        63,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอดว้านซ์ อนิเตอร์ แพ็ค จ ากดั บ.แอดว้านซ์ อนิเตอร์ แพ็ค จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4748
63,750.00                               63,750.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

110 ซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 2,220.00          2,220.00        เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั บ.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4470
2,220.00                                 2,220.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 12 พ.ค. 63

111 ซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 20,330.00        20,330.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอเมกา้ แมชชีนเนอร่ี (1999) จ ากดั บ.โอเมกา้ แมชชีนเนอร่ี (1999) จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4809
20,330.00                               20,330.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

112 ซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 196,200.00      196,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากดั บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4841
196,200.00                             196,200.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 18 พ.ค. 63

113 ซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 54,000.00        54,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยู เอส.ซัพพลาย อเมนต้ีิ จ ากดั บ.ยู เอส.ซัพพลาย อเมนต้ีิ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4902
54,000.00                               54,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63

114 ซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 94,680.00        94,680.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซี.แอนด์ คลีน หจก.เค.ซี.แอนด์ คลีน เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4876
94,680.00                               94,680.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

115 ซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 39,000.00        39,000.00      เฉพาะเจาะจง ซุ่นหลี ซุ่นหลี เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4862
39,000.00                               39,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

116 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,800.00        30,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.บายวัน จ ากดั บ.บายวัน จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4760
30,800.00                               30,800.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 8 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
117 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,930.00          6,930.00        เฉพาะเจาะจง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4646

6,930.00                                 6,930.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 26 พ.ค. 63

118 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,520.00          2,520.00        เฉพาะเจาะจง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4651
2,520.00                                 2,520.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 26 พ.ค. 63

119 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,500.00          7,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.บายวัน จ ากดั บ.บายวัน จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4878
7,500.00                                 7,500.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

120 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,200.00        11,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.บายวัน จ ากดั บ.บายวัน จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4936
11,200.00                               11,200.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

121 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 4,200.00          4,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสหกจิกระจก ร้านสหกจิกระจก เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4414
4,200.00                                 4,200.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63

122 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 7,436.50          7,436.50        เฉพาะเจาะจง ร้านวรภณัฑ์ ร้านวรภณัฑ์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4465
7,436.50                                 7,436.50                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

123 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,250.00          1,250.00        เฉพาะเจาะจง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4415
1,250.00                                 1,250.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 1 พ.ค. 63

124 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 10,095.00        10,095.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.โลหะการ หจก.พ.โลหะการ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4466
10,095.00                               10,095.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

125 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,900.00          1,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสหกจิกระจก ร้านสหกจิกระจก เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4459
1,900.00                                 1,900.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
126 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 18,756.00        18,756.00      เฉพาะเจาะจง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เอน็.เอส.เอน็จิเนยีร่ิง เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4467

18,756.00                               18,756.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

127 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 12,990.00        12,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.โลหะการ หจก.พ.โลหะการ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4463
12,990.00                               12,990.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

128 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,578.25          1,578.25        เฉพาะเจาะจง ร้านวรภณัฑ์ ร้านวรภณัฑ์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4460
1,578.25                                 1,578.25                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

129 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 8,580.00          8,580.00        เฉพาะเจาะจง สหกจิกระจก สหกจิกระจก เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4464
8,580.00                                 8,580.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

130 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 8,580.00          8,580.00        เฉพาะเจาะจง บ.มโีดส จ ากดั บ.มโีดส จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4476
8,580.00                                 8,580.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 12 พ.ค. 63

131 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,980.00          2,980.00        เฉพาะเจาะจง บ.นานาภณัฑ์ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.นานาภณัฑ์ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4571
2,980.00                                 2,980.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63

132 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 8,435.00          8,435.00        เฉพาะเจาะจง บ.นานาภณัฑ์ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.นานาภณัฑ์ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4547
8,435.00                                 8,435.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

133 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 3,550.00          3,550.00        เฉพาะเจาะจง บ.นานาภณัฑ์ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.นานาภณัฑ์ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4737
3,550.00                                 3,550.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

134 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 8,240.00          8,240.00        เฉพาะเจาะจง บ.ณรงค์ศักด์ิครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั บ.ณรงค์ศักด์ิครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4469
และขนส่ง 8,240.00                                 8,240.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 4 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
135 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 8,240.00          8,240.00        เฉพาะเจาะจง บ.ณรงค์ศักด์ิครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั บ.ณรงค์ศักด์ิครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4469

และขนส่ง 8,240.00                                 8,240.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 4 พ.ค. 63

136 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 9,520.00          9,520.00        เฉพาะเจาะจง บ.ณรงค์ศักด์ิครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั บ.ณรงค์ศักด์ิครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4468
และขนส่ง 9,520.00                                 9,520.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

137 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 1,160.00          1,160.00        เฉพาะเจาะจง เอน็.เอส เอน็จิเนยีร่ิง เอน็.เอส เอน็จิเนยีร่ิง เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4461
และขนส่ง 1,160.00                                 1,160.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

138 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 2,800.00          2,800.00        เฉพาะเจาะจง เอน็.เอส เอน็จิเนยีร่ิง เอน็.เอส เอน็จิเนยีร่ิง เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4462
และขนส่ง 2,800.00                                 2,800.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 5 พ.ค. 63

139 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 126,000.00      126,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4495
126,000.00                             126,000.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

140 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 71,250.00        71,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4572
71,250.00                               71,250.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63

141 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 4,050.00          4,050.00        เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั บ.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4574
4,050.00                                 4,050.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 20 พ.ค. 63

142 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 3,500.00          3,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั บ.ไอดีเวลล์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4598
3,500.00                                 3,500.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 22 พ.ค. 63

143 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซายนซิ์ต้ี จ ากดั บ.ซายนซิ์ต้ี จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4587
5,000.00                                 5,000.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 21 พ.ค. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
144 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 6,300.00          6,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั บ.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4675

6,300.00                                 6,300.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 28 พ.ค. 63

145 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 9,309.00          9,309.00        เฉพาะเจาะจง บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั บ.เคเอม็ โปรเกรส ซัคเซส จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4541
9,309.00                                 9,309.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

146 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น 17,500.00        17,500.00      เฉพาะเจาะจง อยุธยานานาภณัฑ์ อยุธยานานาภณัฑ์ เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4540
งานครัว 17,500.00                               17,500.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

147 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น 3,000.00          3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนสวัสด์ิผ้ามา่น 3 ร้านเรือนสวัสด์ิผ้ามา่น 3 เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4666
งานครัว 3,000.00                                 3,000.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 27 พ.ค. 63

148 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 50,200.00        50,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ปยิะผลเฟอร์นเิจอร์ จ ากดั บ.ปยิะผลเฟอร์นเิจอร์ จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4501
50,200.00                               50,200.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 14 พ.ค. 63

149 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 25,000.00        25,000.00      เฉพาะเจาะจง เอน็ พี ดี ซัพพลาย เอน็ พี ดี ซัพพลาย เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4536
25,000.00                               25,000.00                               ต่อส่วนราชการ ลว. 19 พ.ค. 63

150 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 253,055.00      253,055.00    เฉพาะเจาะจง บ.เจแอนด์เจ แอร์เทคโนโลยี จ ากดั บ.เจแอนด์เจ แอร์เทคโนโลยี จ ากดั เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4585
253,055.00                             253,055.00                             ต่อส่วนราชการ ลว. 21 พ.ค. 63

151 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8,900.00          8,900.00        เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4447
8,900.00                                 8,900.00                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 8 พ.ค. 63

152 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและ 4,654.50          4,654.50        เฉพาะเจาะจง บ.ซี.พ..เอน็.เอน็จิเนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดับ.ซี.พ..เอน็.เอน็จิเนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดัเสนอราคาเปน็ประโยชน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4663
เผยแพร่ 4,654.50                                 4,654.50                                 ต่อส่วนราชการ ลว. 27 พ.ค. 63


