
 วงเงิน
งบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 52,846.41       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037030520 640314025865 01-ก.พ.-21 30 วนั

2 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,704.00         บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027244285 640214207013 04-ก.พ.-21 30 วนั

3 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,595.00       บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027245592 640214206522 08-ก.พ.-21 30 วนั

4 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,000.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027245070 640214206804 08-ก.พ.-21 30 วนั

5  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 5 รายการ  20,362.10 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020051581 64027052030 25/1/2564 60 วนั

6 จ้างบริการแลปทันตกรรม 24,895.00  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 24,895 บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 24,895 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020352710 64027354840 16/2/2564 60 วนั

7 ซ้ือเบิกโลหิต (PRC) 11,880.00  สภากาชาดไทย 11,880บาท  สภากาชาดไทย 11,880บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020162879 64027164030  04/01/2564 45 วนั

8 ซ้ือ1.Giucose2.Cr(enz)3.Cholesterol4.Triglyceride5.HDLc 44,543.04  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 44,543.04 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 44,543.04 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020202585 64027203933 4/1/2564 45 วนั

9
 ซ้ือ1.M53D-Diluent2.M53LH-Lyse3.M53-Lyse LEO 
(I)4.M53-Lyse-LEO (II)5.M53-Cleanser

45,950.00  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 45,950บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 45,950บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020200281 64027201619  04/01/2564 45 วนั

10  ซ้ือUrine Microalbumin 27,000.00
บริษทั วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 27,000
บาท

บริษทั วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 27,000
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020199346 64027200680 4/1/2564 45 วนั

11 ซ้ือ1.K3 EDTA TUBE (non vac)2.Wright Stain3.HIV (ICA) (วธิทีี่ 2) 14,310.00 บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 14,310บาท บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 14,310บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020194903 64027196209  04/01/2564 45 วนั

12 ซ้ือ็ิHbA1C reagent 43,200.00  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 43,200บาท  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 43,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020170152 64027171326  04/01/2564 45 วนั

13  ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรไลต์  33,300.00 บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020182384 64027183631  04/01/2564 45 วนั

14
ซ้ือ1.Lithiumheparin Tube (nonvac)2.Sppuyum cup3.Sterile
 container

7,720.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 7,720บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 7,720บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020179542 64027180762  04/01/2564 45 วนั

15
ซ้ือ1.DOXAZOSIN MESYLATE IR 4 mg2.ENEMA 100 
ML.3.FERROUS FUMARATE TAB 200 MG.

12,550.00  บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 12,550บาท บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 12,550บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020272737 64027274463 1/2/2564 90 วนั

16  ซ้ือ1.COLCHICINE TAB. 0.6 MG2.OFLOXACIN TAB 200 MG.  9,725.00  บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 9,725บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 9,725บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020275245 64027276986 1/2/2564 90 วนั

17
 ซ้ือ1.ENALAPRIL TAB 5 MG2.METHYLDOPA TAB. 250 
MG3.TRAMADOL CAP. 50 MG

75,900.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 75,900บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 75,900บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020275948 64027277690  01/02/2564 90 วนั

18
ซ้ือ1.DIMENHYDRINATE TAB. 50 MG2.LACTULOSE 66.7% 
W/W Sol. 100 ml 

8,500.00  บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 8,500บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 8,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020282970 64027284766  01/02/2564 90 วนั

19 ซ้ือCETIRIZINE TAB 10 MG 5,000.00  บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,000บาท  บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020284459 64027286263 1/2/2564 90 วนั

20 ซ้ือDOPROCT SUPPO 5,500.00 บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500บาท บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020285170 64027286975 1/2/2564 90 วนั

21
 ซ้ือ1.NaCl 0.9% ( 100 ml )2.STERRILE WATER FOR INJ ( 100
 ML. ) 

31,600.00 บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020286212 64027288024  01/02/2564 90 วนั

22  ซ้ือ1.ASPIRIN EC TAB. 81 MG2.MTV SYRUP ( 60 ML ) 17,900.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 17,900บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 17,900บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020287028 64027288844  01/02/2564 90 วนั

23
ซ้ือ1.INSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML ( 10 ML )2.INSULIN INJ.
 100 IU/ML ( 3 ML. )3.INSULIN R INJ. 100 IU/ML ( 10 ML. )

12,247.00   บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 12,247บาท  บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 12,247บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020311747 64027313687 5/2/2564 90 วนั

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ
ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ ์2564

ล าดับที่



 วงเงิน
งบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) โดยสรุป

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ
ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ ์2564

ล าดับที่

24
ซ้ือ1.MANIDIPINE TAB 20 MG2.VITAMIN D3 tab 0.25 mcg 
(Alfacalcidol)

8,000.00  บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 8,000บาท บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 8,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020342333 64027344404  05/02/2564 90 วนั

25 ซ้ือITRACONAZOLE CAP. 100MG. 8,000.00  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 8,000บาท บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 8,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020346459 64027348554  05/02/2564 90 วนั

26 ซ้ือNIFEDIPINE SR TAB 20 MG 6,400.00 บริษทั ไบโอโนวา่ จ ากดั 6,400บาท บริษทั ไบโอโนวา่ จ ากดั 6,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020347263 64027349363 5/2/2564 90 วนั

27
 ซ้ือ1.ATORVASTATIN TAB 40 MG2.CALCIUM CARBONATE 
TAB 835 MG

26,850.00 บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 26,850บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 26,850บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020348258 64027350360 5/2/2564 90 วนั

28
ซ้ือ1.GLUCOSE 50%W/V INJ ( 50 ML )
2.MEDROXYPROGESTERONE INJ. 150 mg/3 ML.3.VITAMIN B1 
INJ 100 mg/ml

6,314.00 
บริษทั เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 6,314
บาท

บริษทั เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 6,314
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020371976 64027374184  05/02/2564 90 วนั

29 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 19 รายการ 123,580.58 องค์การเภสัชกรรม 123,580.58บาท องค์การเภสัชกรรม 123,580.58บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64020430337 64027432776 8/2/2564 90 วนั

30  ซ้ือSIMVASTATIN TAB. 20 MG 45,000.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020445462 64027447968  08/02/2564 90 วนั

31 ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.CARVEDILOL TAB 6.25 MG 14,650.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 14,650บาท  บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 14,650บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020458937 64027461500 8/2/2564 90 วนั

32
ซ้ือ1.CHLORHEXIDINE SCRUB 4%W/V 5000 ml 
(Gllo2.DEXTROMETHORPHAN TAB. 15 MG3.SALBUTAMOL 
SULFATE TAB. 2 MG

8,160.00 บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 8,160 บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 8,160 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020460941 64027463512  08/02/2564 90 วนั

33
ซ้ือ1.CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 5 MG (P4)2.LORAZEPAM 
TAB 0.5 MG (P4)3.LORAZEPAM TAB 1 MG (P4)

19,100.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 19,100บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 19,100บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64020467345 64027469928  08/02/2564 90 วนั

34 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉาะเจาะจง 11,160.00       บ.นานา ซัพพลาย99 จก./ 11,160 บาท บ.นานา ซัพพลาย99 จก./ 11,160 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027367004 640214307509 5/2/2564 20

35 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,200.00       ไชยวฒิุการยาง/11,200 บาท ไชยวฒิุการยาง/11,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027367196 640214307546 16/2/2564 10

36 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,415.00         ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/7,415 บาท ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/7,415 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027148392 640214125214 20/1/2564 20

37 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉาะเจาะจง 6,491.00         ฉือ่หมงเฮง/6,491 บาท ฉือ่หมงเฮง/6,491 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027140386 640214124796 20/1/2564 20

38 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,240.00       พพีเีอส/12,240 บาท พพีเีอส/12,240 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027149368 640214124441 20/1/2564 20

39 ค่าจ้างปรับปรุงห้องพเิศษ โดยวธิเีฉาะเจาะจง 145,000.00     นายบัญชา เชือ้เมืองพาน/130,000 บาท นายบัญชา เชือ้เมืองพาน/130,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027093898 640222009674 8/2/2564 60

40 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉาะเจาะจง 5,400.00         ตะวนัการค้า/5,400 บาท ตะวนัการค้า/5,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027218862 640214184267 25/1/2564 20

41 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,680.00         ธนาฟาร์ม/7,680 บาท ธนาฟาร์ม/7,680 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027217475 640214184060 29/12/2563 45

42 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,749.00       หจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุรี/12,749 บาท หจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุรี/12,749 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027215016 640214184060 29/12/2563 45

43 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,300.00         ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/7,300 บาท ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/7,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027213732 640214183559 2/2/2564 10

44 ค่าครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,400.00       ร้านบุญลือเฟอร์นิเจอร์/31,300 บาท ร้านบุญลือเฟอร์นิเจอร์/31,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027205656 640214172182 23/1/2564 30

45 ค่าครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,600.00         ร้าน เอส.ดี.เฟอร์นิเจอร์/5,600 บาท ร้าน เอส.ดี.เฟอร์นิเจอร์/5,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027196458 640214164425 2/2/2564 20

46 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,625.00         นางอจัจิมา เมืองมูล/8,625 บาท นางอจัจิมา เมืองมูล/8,625 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027343219 640214290933 1/10/2563 273

47 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,453.00         นางสาวอ าพร นพกวด/9,453 บาท นางสาวอ าพร นพกวด/9,453 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027291159 640214266237 1/10/2563 273

48 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,763.00         นางสาววารินทร์ อาบครบุรี/8,763 บาท นางสาววารินทร์ อาบครบุรี/8,763 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027290648 640214266203 1/10/2563 273
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49 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,384.00         นางวราภรณ์ โสระฎา/9,384 บาท นางวราภรณ์ โสระฎา/9,384 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027291290 640214266179 1/10/2563 273

50 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,384.00         นางสาวมลิวลัย ์สมศรี/9,384 บาท นางสาวมลิวลัย ์สมศรี/9,384 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027287878 640214266159 1/10/2563 273

51 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,855.00         นางพรพรรณ ไชยมงคล/8,855 บาท นางพรพรรณ ไชยมงคล/8,855 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027291236 640214266133 1/10/2563 273

52 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,625.00         นายกฤษรางค์ เมืองมูล/8,625 บาท นายกฤษรางค์ เมืองมูล/8,625 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027343298 640214293570 1/10/2563 273

53 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,936.00         นางสาววนิดา ศรีวชิยั/9,936 บาท นางสาววนิดา ศรีวชิยั/9,936 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027342805 640214287699 1/10/2563 273

54 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,890.00         นางวลัยา ศูนยก์ลาง/9,890 บาท นางวลัยา ศูนยก์ลาง/9,890 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027342898 640214288066 1/10/2563 273

55 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,292.00         นางกลัยา ใจเยน็/9,292 บาท นางกลัยา ใจเยน็/9,292 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027342976 640214288770 1/10/2563 273

56 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,200.00         นางกหุลาบ ตาค า/9,200 บาท นางกหุลาบ ตาค า/9,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027343039 640214289543 1/10/2563 273

57 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,648.00         นายอนุพงษ ์ไชยมงคล/8,648 บาท นายอนุพงษ ์ไชยมงคล/8,648 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027343125 640214290032 1/10/2563 273

58 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,648.00         นางสาวเพยีงตะวนั เมืองมูล/8,648 บาท นางสาวเพยีงตะวนั เมืองมูล/8,648 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027343161 640214290383 1/10/2563 273

59 ค่าวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00         ฉือ่หมงเฮง/9,000 บาท ฉือ่หมงเฮง/9,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027367605 640214307665 11/2/2564 20

60 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,475.00         นางกรวกิ กลัยา/7,475 บาท นางกรวกิ กลัยา/7,475 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027367409 640214307631 1/10/2563 273

61 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,360.00         นายพเิชฐ อิน่แกว้/7,360 บาท นายพเิชฐ อิน่แกว้/7,360 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027367297 640214307600 1/10/2563 273

62 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,200.00       ไชยวฒิุการยาง/11,200 บาท ไชยวฒิุการยาง/11,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027367196 640214307546 16/2/2564 10

63 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉาะเจาะจง 11,160.00       บ.นานา ซัพพลาย99 จก./ 11,160 บาท บ.นานา ซัพพลาย99 จก./ 11,160 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027367004 640214307509 5/2/2564 20

64 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,635.00         นางสาวนงคราญ จันแกว้/5,635 บาท นางสาวนงคราญ จันแกว้/5,635 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027343354 640214294220 1/10/2563 365

65 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,365.00         นางนิล เสดแสนโม/้5,365 บาท นางนิล เสดแสนโม/้5,365 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027343366 640214293866 1/10/2563 365

66 ค่าวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00         ฉือ่หมงเฮง/6,000 บาท ฉือ่หมงเฮง/6,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027367771 640214307710 12/2/2564 20

67 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,050.00         นางสมพฒัน์ เจิมเฉลิม/8,050 บาท นางสมพฒัน์ เจิมเฉลิม/8,050 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487397 640214407961 1/10/2563 273

68 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,050.00         นางสาวกมลพร โกสม/8,050 บาท นางสาวกมลพร โกสม/8,050 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487403 640214407945 1/10/2563 273

69 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,050.00         นางสาวกายทิพย ์คุณารูป/8,050 บาท นางสาวกายทิพย ์คุณารูป/8,050 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487409 640214407937 1/10/2563 273

70 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,302.00         นางสงกรานต์ แห้วดี/6,302 บาท นางสงกรานต์ แห้วดี/6,302 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487342 640214408040 1/10/2563 273

71 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,395.00         นางสาวกฤตพร แหลมคม/8,395 บาท นางสาวกฤตพร แหลมคม/8,395 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487345 640214408021 1/10/2563 273

72 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,418.00         นางจันทร์เพญ็ ไชยมงคล/8,418 บาท นางจันทร์เพญ็ ไชยมงคล/8,418 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487355 640214408009 1/10/2563 273

73 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,418.00         นางสาวกฤติยา ไชยมงคล/8,418 บาท นางสาวกฤติยา ไชยมงคล/8,418 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487365 640214407997 1/10/2563 273

74 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,440.00         นายค าต๋ัน บุญเทพ/6,440 บาท นายค าต๋ัน บุญเทพ/6,440 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487376 640214407984 1/10/2563 273

75 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,440.00         นางสาวรุ่งอรุณ เจนใจ/6,440 บาท นางสาวรุ่งอรุณ เจนใจ/6,440 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487379 640214407975 1/10/2563 273

76 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,384.00         นางเฉดิฉาย บุญประคม/9,384 บาท นางเฉดิฉาย บุญประคม/9,384 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487389 640214407970 1/10/2563 273

77 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,000.00       นายฉตัรชยั จันกลาง/28,000 บาท นายฉตัรชยั จันกลาง/28,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027090549 640214079173 5/2/2564 45

78 ครุภณัฑ์ส านักงานและครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ 132,880.00     หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/126,580 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/126,580 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64017451132 640201000043 2/2/2564 30

79 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,900.00         นายอนัส กาศสนุก/6,900 บาท นายอนัส กาศสนุก/6,900 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487309 640214408102 1/10/2563 273

80 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,762.00         นางสาวแอนนา แกว้มงคล/6,762 บาท นางสาวแอนนา แกว้มงคล/6,762 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487324 640214408059 1/10/2563 273

81 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,440.00         นายอานนท์ มีชยั/6,440 บาท นายอานนท์ มีชยั/6,440 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64027487335 640214408050 1/10/2563 273


