
 แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,112.00             2,112.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอสเมคิคอล จ ากัด 2,112.00 บ.เอสพีเอสเมคิคอล จ ากัด 2,112.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
2 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,375.00             7,375.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 7,375.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 7,375.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
3 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,500.00             5,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 5,500.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 5,500.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
4 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,750.00             1,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 1,750.00 บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 1,750.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
5 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,360.00             1,360.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 1,360.00 บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 1,360.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
6 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,500.00             4,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก จ ากัด 4,500.00 บ.บางกอกดรัก จ ากัด 4,500.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
7 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,560.00             1,560.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 1,560.00 บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 1,560.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
8 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,700.00             5,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 5,700.00 บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 5,700.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
9 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,200.00             4,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร์ จ ากัด 4,200.00 บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร์ จ ากัด 4,200.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65

10 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร์ จ ากัด 6,000.00 บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร์ จ ากัด 6,000.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
11 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,642.90             2,642.90         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,642.90 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,642.90 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
12 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,500.00          12,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิเชน จ ากัด 12,500.00 บ.เมดิเชน จ ากัด 12,500.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
13 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,354.00             2,354.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 2,354.00 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 2,354.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
14 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,120.00             5,120.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จ ากัด 5,120.00 บ.ซีฟาม จ ากัด 5,120.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
15 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,200.00             3,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.วินวินเมดไทย จ ากัด 3,200.00 บ.วินวินเมดไทย จ ากัด 3,200.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
16 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,800.00             3,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอสแลบบอราทอรี 3,800.00 หจก.แอลบีเอสแลบบอราทอรี 3,800.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
17 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,800.00             5,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 5,800.00 บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 5,800.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
18 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,740.00             3,740.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูพีเมดิคอล ซอสเตอร์ จ ากัด 3,740.00 บ.ยูพีเมดิคอล ซอสเตอร์ จ ากัด 3,740.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
19 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 29,120.00          29,120.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 29,120.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 29,120.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
20 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,317.00             3,317.00         เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,317.00 บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,317.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
21 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 33,871.60          33,871.60       เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็ซ์เทรดด้ิง จ ากัด 33,871.60 บ.โอเร็ซ์เทรดด้ิง จ ากัด 33,871.60 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
22 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,538.20          19,538.20       เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็ซ์เทรดด้ิง จ ากัด 19,538.20 บ.โอเร็ซ์เทรดด้ิง จ ากัด 19,538.20 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
23 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 31,500.80          31,500.80       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 31,500.80 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 31,500.80 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
24 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,250.00          14,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป จ ากัด 14,250.00 บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป จ ากัด 14,250.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
25 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,840.00          12,840.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 12,840.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 12,840.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
26 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,400.00             2,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร์ จ ากัด 2,400.00 บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร์ จ ากัด 2,400.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
27 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 840.00               840.00            เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 840.00 บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 840.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
28 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,800.00          10,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา จ ากัด 10,800.00 บ.พรอสฟาร์มา จ ากัด 10,800.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
29 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 4,000.00 บ.ทีแมนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 4,000.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
30 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,000.00          20,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 20,000.00 บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 20,000.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
31 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,130.00          16,130.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 16,130.00 หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 16,130.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
32 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,210.00          17,210.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 17,210.00 หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 17,210.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
33 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 25,250.00          25,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 25,250.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 25,250.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565
โรงพยำบำลยำงชุมน้อย อ ำเภอยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



 แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2565
โรงพยำบำลยำงชุมน้อย อ ำเภอยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

34 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 6,000.00 บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 6,000.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
35 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,500.00             5,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 5,500.00 บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 5,500.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
36 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,600.00          12,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 12,600.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 12,600.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
37 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,300.00             6,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 6,300.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 6,300.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
38 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,943.40             4,943.40         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 4,943.40 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 4,943.40 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
39 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,000.00 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,000.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
40 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,372.00             6,372.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,372.00 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,372.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
41 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอลพลัส จ ากัด 4,000.00 บ.พีเอ็มแอลพลัส จ ากัด 4,000.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
42 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 35,040.00          35,040.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 35,040.00 บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 35,040.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
43 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,500.00             4,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก จ ากัด 4,500.00 บ.บางกอกดรัก จ ากัด 4,500.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
44 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 1,500.00 บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 1,500.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
45 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,200.00             2,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอสเมคิคอล จ ากัด 2,200.00 บ.เอสพีเอสเมคิคอล จ ากัด 2,200.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
46 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอลพลัส จ ากัด 6,000.00 บ.พีเอ็มแอลพลัส จ ากัด 6,000.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
47 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,460.00             1,460.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,460.00 บ.ทีแมนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,460.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
48 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,810.00             3,810.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 3,810.00 หจก.วีอาร์ซัพพอร์ต 3,810.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
49 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,240.00             3,240.00         เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 3,240.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 3,240.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
50 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,700.00          17,700.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 17,700.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 17,700.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
51 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,260.00          19,260.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 19,260.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 19,260.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
52 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,840.00             1,840.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 1,840.00 บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 1,840.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
53 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,000.00             7,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 7,000.00 บ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง จ ากัด 7,000.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
54 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,000.00          13,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 13,000.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 13,000.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
55 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,593.00          10,593.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 10,593.00 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 10,593.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
56 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,300.00          12,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 12,300.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 12,300.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
57 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,717.35             1,717.35         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 1,717.35 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 1,717.35 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
58 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,200.00             7,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด 7,200.00 บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด 7,200.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
59 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,489.10             5,489.10         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 5,489.10 บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 5,489.10 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
60 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,200.00             9,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด 9,200.00 บ.เมดไลน์ จ ากัด 9,200.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
61 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,996.00             2,996.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 2,996.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 2,996.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
62 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,600.00             3,600.00         เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล 3,600.00 หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล 3,600.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
63 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,200.00             4,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอเซียนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 4,200.00 บ.เอเซียนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 4,200.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
64 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,200.00             6,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,200.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,200.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
65 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,500.00             5,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,500.00 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,500.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
66 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,740.00             8,740.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากัด 8,740.00 บ.ไอแคร์เมดิคอล จ ากัด 8,740.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
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67 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,800.00             3,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 3,800.00 บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 3,800.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
68 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,852.00             3,852.00         เฉพาะเจาะจง บ.ริชอินเตอร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 3,852.00 บ.ริชอินเตอร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 3,852.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
69 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,020.00             4,020.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 4,020.00 บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 4,020.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
70 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,500.00             4,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีเอสแลบบอราทอรี  จ ากัด 4,500.00 บ.แอลบีเอสแลบบอราทอรี  จ ากัด 4,500.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
71 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,956.00             4,956.00         เฉพาะเจาะจง บ.เภสัชกรรมเคมี จ ากัด 4,956.00 บ.เภสัชกรรมเคมี จ ากัด 4,956.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
72 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,480.00             3,480.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 3,480.00 บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 3,480.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
73 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 37,600.00          37,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ริชอินเตอร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 37,600.00 บ.ริชอินเตอร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 37,600.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
74 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,385.00             2,385.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 2,385.00 บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 2,385.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
75 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,100.00             9,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอลบีเอสแลบบอราทอรี  จ ากัด 9,100.00 บ.แอลบีเอสแลบบอราทอรี  จ ากัด 9,100.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
76 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เภสัชกรรมเคมี จ ากัด 6,000.00 บ.เภสัชกรรมเคมี จ ากัด 6,000.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
77 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,675.00             2,675.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 2,675.00 บ.ทีพีดรักแลบบอราทอรี  จ ากัด 2,675.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
78 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,424.00             3,424.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 3,424.00 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 3,424.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
79 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 599.20               599.20            เฉพาะเจาะจง บ.เอเอ็นพีแลบบอราทอรี  จ ากัด 599.20 บ.เอเอ็นพีแลบบอราทอรี  จ ากัด 599.20 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
80 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,325.00          13,325.00       เฉพาะเจาะจง อย.กองควบคุมวัตถุเสพติด 13,325.00 อย.กองควบคุมวัตถุเสพติด 13,325.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
81 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,671.00             5,671.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 5,671.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 5,671.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
82 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,000.00          14,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร์ จ ากัด 14,000.00 บ.ทีเอ็นพีเฮลแคร์ จ ากัด 14,000.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
83 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,440.00             2,440.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 2,440.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 2,440.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
84 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,654.50             4,654.50         เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 4,654.50 บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 4,654.50 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
85 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 31,500.00          31,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 31,500.00 บ.ทีโอเคมีคอลส์ จ ากัด 31,500.00 ราคาต  าสุด 21-พ.ย.-65
86 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ที.ทีคอม จ ากัด 7,500.00 บ.ที.ทีคอม จ ากัด 7,500.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
87 วัสดุการแพทย์ 7,200.00             7,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทันตเวช จ ากัด 7,200.00 บ.เอสดีทันตเวช จ ากัด 7,200.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
88 วัสดุการแพทย์ 4,400.00             4,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทันตเวช จ ากัด 4,400.00 บ.เอสดีทันตเวช จ ากัด 4,400.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
89 วัสดุการแพทย์ 2,568.00             2,568.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,568.00 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,568.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
90 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 181,900.00        181,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด 181,900.00 บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด 181,900.00 ราคาต  าสุด 07-พ.ย.-65
91 ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,870.00             4,870.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 4,870.00 บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 4,870.00 ราคาต  าสุด 04-พ.ย.-65
92 วัสดุส านักงาน 5,916.00             5,916.00         เฉพาะเจาะจง บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 5,916.00 บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 5,916.00 ราคาต  าสุด 10-พ.ย.-65
93 วัสดุส านักงาน 5,812.00             5,812.00         เฉพาะเจาะจง บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 5,812.00 บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 5,812.00 ราคาต  าสุด 02-พ.ย.-65
94 วัสดุส านักงาน 60.00                  60.00              เฉพาะเจาะจง ร้านนฤพลค้าเหล็ก 60.00 ร้านนฤพลค้าเหล็ก 60.00 ราคาต  าสุด 01-พ.ย.-65
95 วัสดุก่อสร้าง 805.00               805.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนฤพลค้าเหล็ก 805.00 ร้านนฤพลค้าเหล็ก 805.00 ราคาต  าสุด 01-พ.ย.-65
96 วัสดุก่อสร้าง 4,510.00             4,510.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนฤพลค้าเหล็ก 4,510.00 ร้านนฤพลค้าเหล็ก 4,510.00 ราคาต  าสุด 01-พ.ย.-65
97 วัสดุก่อสร้าง 4,535.00             4,535.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนฤพลค้าเหล็ก 4,535.00 ร้านนฤพลค้าเหล็ก 4,535.00 ราคาต  าสุด 01-พ.ย.-65
98 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 435.00               435.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนฤพลค้าเหล็ก 435.00 ร้านนฤพลค้าเหล็ก 435.00 ราคาต  าสุด 01-พ.ย.-65
99 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,440.00             6,440.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปอ-ปลา 6,440.00 ร้านปอ-ปลา 6,440.00 ราคาต  าสุด 02-พ.ย.-65
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100 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,445.00             5,445.00         เฉพาะเจาะจง บ.พีทีโอเอเซ็นเตอร์ จ ากัด 5,445.00 บ.พีทีโอเอเซ็นเตอร์ จ ากัด 5,445.00 ราคาต  าสุด 02-พ.ย.-65
101 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,320.00             1,320.00         เฉพาะเจาะจง หจก.จีพีอี 1,320.00 หจก.จีพีอี 1,320.00 ราคาต  าสุด 04-พ.ย.-65
102 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,590.00          21,590.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบีดีอีควิปเม้นท์ 21,590.00 ร้านบีดีอีควิปเม้นท์ 21,590.00 ราคาต  าสุด 04-พ.ย.-65
103 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกอบแก้วเบอเกอรี 1,500.00 ร้านกอบแก้วเบอเกอรี 1,500.00 ราคาต  าสุด 07-พ.ย.-65
104 วัสดุการแพทย์ 8,000.00             8,000.00         เฉพาะเจาะจง ทีเคเมดแอนด์เซอร์วิส 8,000.00 ทีเคเมดแอนด์เซอร์วิส 8,000.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
105 วัสดุการแพทย์ 32,500.00          32,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด 32,500.00 บ.น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด 32,500.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
106 วัสดุการแพทย์ 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 4,000.00 หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 4,000.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
107 วัสดุการแพทย์ 7,200.00             7,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 7,200.00 หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 7,200.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
108 วัสดุการแพทย์ 27,820.00          27,820.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 27,820.00 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 27,820.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
109 วัสดุการแพทย์ 8,400.00             8,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค จ ากัด 8,400.00 บ.แปซิฟิค จ ากัด 8,400.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
110 วัสดุการแพทย์ 25,000.00          25,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 25,000.00 หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 25,000.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
111 วัสดุการแพทย์ 79,650.00          79,650.00       เฉพาะเจาะจง ณิชา 79,650.00 ณิชา 79,650.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
112 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,950.00          10,950.00       เฉพาะเจาะจง บ.กริฟฟินอสติก จ ากัด 10,950.00 บ.กริฟฟินอสติก จ ากัด 10,950.00 ราคาต  าสุด 25-พ.ย.-65
113 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,000.00             7,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเอสเทรดด้ิง จ ากัด 7,000.00 บ.เอ็นเอสเทรดด้ิง จ ากัด 7,000.00 ราคาต  าสุด 25-พ.ย.-65
114 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,300.00          24,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 24,300.00 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 24,300.00 ราคาต  าสุด 25-พ.ย.-65
115 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,557.58             5,557.58         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 5,557.58 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 5,557.58 ราคาต  าสุด 25-พ.ย.-65
116 วัสดุการแพทย์ 24,750.00          24,750.00       เฉพาะเจาะจง 24,750.00 0.00 24,750.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
117 วัสดุการแพทย์ 23,400.00          23,400.00       เฉพาะเจาะจง 23,400.00 0.00 23,400.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
118 วัสดุการแพทย์ 10,800.00          10,800.00       เฉพาะเจาะจง 10,800.00 0.00 10,800.00 ราคาต  าสุด 03-พ.ย.-65
119 วัสดุส านักงาน 9,284.00             9,284.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 9,284.00 ร้านชัยชนะ 9,284.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
120 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,245.00             2,245.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 2,245.00 ร้านชัยชนะ 2,245.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
121 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,992.00             4,992.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะ 4,992.00 ร้านชัยชนะ 4,992.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
122 วัสดุงานบ้านงานครัว 14,500.00          14,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค จ ากัด 14,500.00 บ.แบล็ค แบค แพค จ ากัด 14,500.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
123 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,600.00             9,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีคอม จ ากัด 9,600.00 บ.ทีทีคอม จ ากัด 9,600.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
124 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,940.00             2,940.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด 2,940.00 บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด 2,940.00 ราคาต  าสุด 23-พ.ย.-65
125 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,905.00          42,905.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอสโซลูชั น จ ากัด 42,905.00 บ.ซีเอสโซลูชั น จ ากัด 42,905.00 ราคาต  าสุด 23-พ.ย.-65
126 วัสดุส านักงาน 475.00               475.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนฤพลค้าเหล็ก 475.00 ร้านนฤพลค้าเหล็ก 475.00 ราคาต  าสุด 23-พ.ย.-65
127 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,974.00             4,974.00         เฉพาะเจาะจง บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 4,974.00 บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 4,974.00 ราคาต  าสุด 23-พ.ย.-65
128 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,838.00             1,838.00         เฉพาะเจาะจง บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 1,838.00 บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 1,838.00 ราคาต  าสุด 23-พ.ย.-65
129 วัสดุก่อสร้าง 19,934.00          19,934.00       เฉพาะเจาะจง บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 19,934.00 บ.คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 19,934.00 ราคาต  าสุด 23-พ.ย.-65
130 ครุภัณฑ์ส านักงาน 30,900.00          30,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ม้าน้ าเทคโนโลยี จ ากัด 30,900.00 บ.ม้าน้ าเทคโนโลยี จ ากัด 30,900.00 ราคาต  าสุด 09-พ.ย.-65
131 วัสดุการแพทย์ 10,631.52          10,631.52       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 10,631.52 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 10,631.52 ราคาต  าสุด 09-พ.ย.-65
132 วัสดุการแพทย์ 30,000.00          30,000.00       เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญเมดิคอล 30,000.00 ชัยเจริญเมดิคอล 30,000.00 ราคาต  าสุด 09-พ.ย.-65
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133 วัสดุการแพทย์ 36,000.00          36,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 36,000.00 บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 36,000.00 ราคาต  าสุด 09-พ.ย.-65
134 วัสดุการแพทย์ 30,300.00          30,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 30,300.00 หจก.ไอเมดิคอลซัพพลาย 30,300.00 ราคาต  าสุด 09-พ.ย.-65
135 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,900.00             6,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.จีพีอี 6,900.00 หจก.จีพีอี 6,900.00 ราคาต  าสุด 28-พ.ย.-65
136 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000.00          15,000.00       เฉพาะเจาะจง บ้านหมี สมาร์ทเทคโนโลยี 15,000.00 บ้านหมี สมาร์ทเทคโนโลยี 15,000.00 ราคาต  าสุด 04-พ.ย.-65
137 วัสดุทันตกรรม 9,980.00             9,980.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด จ ากัด 9,980.00 บ.แอคคอร์ด จ ากัด 9,980.00 ราคาต  าสุด 04-พ.ย.-65
138 วัสดุทันตกรรม 5,220.00             5,220.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด จ ากัด 5,220.00 บ.แอคคอร์ด จ ากัด 5,220.00 ราคาต  าสุด 04-พ.ย.-65
139 วัสดุทันตกรรม 2,130.37             2,130.37         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,130.37 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,130.37 ราคาต  าสุด 04-พ.ย.-65
140 วัสดุการแพทย์ 3,720.00             3,720.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทันตเวช จ ากัด 3,720.00 บ.เอสดีทันตเวช จ ากัด 3,720.00 ราคาต  าสุด 04-พ.ย.-65
141 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 73,500.00          73,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ม้าน้ าเทคโนโลยี จ ากัด 73,500.00 บ.ม้าน้ าเทคโนโลยี จ ากัด 73,500.00 ราคาต  าสุด 09-พ.ย.-65
142 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,889.00             2,889.00         เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองไฟฟ้า 2,889.00 รุ่งเรืองไฟฟ้า 2,889.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
143 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 34,000.00          34,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ม้าน้ าเทคโนโลยี จ ากัด 34,000.00 บ.ม้าน้ าเทคโนโลยี จ ากัด 34,000.00 ราคาต  าสุด 18-พ.ย.-65
144 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 68,480.00          68,480.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจีแอล จ ากัด 68,480.00 บ.ไทยจีแอล จ ากัด 68,480.00 ราคาต  าสุด 18-พ.ย.-65
145 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยูโรสแกน จ ากัด 5,000.00 บ.ยูโรสแกน จ ากัด 5,000.00 ราคาต  าสุด 22-พ.ย.-65
146 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,900.00             7,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 7,900.00 บ.จตุรโชคกรุ๊ป จ ากัด 7,900.00 ราคาต  าสุด 24-พ.ย.-65
147 จ้างเหมาติดต้ังระบบบริหารจัดการคิว 128,400.00        128,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด 128,400.00 บ.นีโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด 128,400.00 ราคาต  าสุด 09-พ.ย.-65
148 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ 900.00               900.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญการช่าง 900.00 ร้าน ต.เจริญการช่าง 900.00 ราคาต  าสุด 01-พ.ย.-65
149 จ้างเหมาปรับปรุงโครงช่องแสง 2,520.00             2,520.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยูเรก้า 2,520.00 ร้านยูเรก้า 2,520.00 ราคาต  าสุด 07-พ.ย.-65
150 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 300.00               300.00            เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีคอม จ ากัด 300.00 บ.ทีทีคอม จ ากัด 300.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
151 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,750.00             2,750.00         เฉพาะเจาะจง อู่ผลการช่าง 2,750.00 อู่ผลการช่าง 2,750.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
152 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน รพ. 500.00               500.00            เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ สีหะวงษ์ 500.00 นายสมเกียรติ สีหะวงษ์ 500.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
153 จ้างเหมาซ่อมเก้าอ้ีท าฟัน 7,800.00             7,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.บองกอก ssk จ ากัด 7,800.00 บ.บองกอก ssk จ ากัด 7,800.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
154 จ้างเหมาบริการจัดท าสิ งพิมพ์ 9,500.00             9,500.00         เฉพาะเจาะจง ศรีสะเกษการพิมพ์ 9,500.00 ศรีสะเกษการพิมพ์ 9,500.00 ราคาต  าสุด 08-พ.ย.-65
155 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 79,260.00          79,260.00       เฉพาะเจาะจง สหเซอร์วิสออฟฟิต 79,260.00 สหเซอร์วิสออฟฟิต 79,260.00 ราคาต  าสุด 18-พ.ย.-65
156 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม 2,747.00             2,747.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสรวิชญ์ก๊อปป้ี 2,747.00 ร้านสรวิชญ์ก๊อปป้ี 2,747.00 ราคาต  าสุด 07-พ.ย.-65
157 จ้างเหมาท าฟันปลอม 3,477.50             3,477.50         เฉพาะเจาะจง บ.เคดีแอล จ ากัด 3,477.50 บ.เคดีแอล จ ากัด 3,477.50 ราคาต  าสุด 07-พ.ย.-65
158 จ้างเหมาท าฟันปลอม 9,005.00             9,005.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด 9,005.00 บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด 9,005.00 ราคาต  าสุด 07-พ.ย.-65
159 จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 4G 4,320.00             4,320.00         เฉพาะเจาะจง จีเอ็มซีสเต็ม 4,320.00 จีเอ็มซีสเต็ม 4,320.00 ราคาต  าสุด 07-พ.ย.-65
160 จ้างเหมาบริการจัดท าสิ งพิมพ์ 4,800.00             4,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 4,800.00 บ.ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 4,800.00 ราคาต  าสุด 09-พ.ย.-65


