
แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,490.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080390652 62087392917 2/8/2562 30

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 33,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080388881 62087391137 2/8/2562 30

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 16,060.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080387400 32087389650 2/8/2562 30

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,840.00            เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080370513 62087372680 2/8/2562 30

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,840.00            เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080292920 62087294806 15/7/2562 30

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 19,960.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080287406 62087289269 15/7/2562 30

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,020.00              เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080284191 62087286037 15/7/2562 30

8 จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.เทคเอซ จ ากดั บ.เทคเอซ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080283103 62087284944 11/7/2562 30

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 44,409.80            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080267423 62087269199 11/7/2562 30

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,136.00              เฉพาะเจาะจง บ.จงที (ไทย) อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต บ.จงที (ไทย) อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080266074 62087267846 11/7/2562 30

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 14,400.00            เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080477039 62087479534 7/8/2562 30

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13,399.08            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080470750 62087473211 7/8/2562 30

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,320.00              เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080469038 62087471486 7/8/2562 30

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 32,840.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080451949 62087454352 7/8/2562 30

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์             54,012.40 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080486364 62087488904 7/8/2562 30

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13,910.00            เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080485384 62087487921 7/8/2562 30

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (ออกซเจนเดือน พฤษภาคม 62)             47,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080643442 62087646560 27/8/2562 30

18 จา้งค่าบริการแลปทันตกรรม 33,400.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 33,400บาท  บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 33,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080028837 62087029160 25/6/2562 60 วนั

19 จา้งค่าแลปทันตกรรม เดือนพฤษภาคม 2562 31,365.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 31,365 บาท บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 31,365 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080032495 62087032853 25/6/2562 60 วนั

20 จา้งค่าบริการแลปทันตกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 24,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 24,100 บาท บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 24,100 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080038347 62087038750 11/7/2562 60 วนั

21  ซ้ือ1.INSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ ML (10 ML)2.INSULIN M 70/30 INJ 100 IU/ML (3 ML)3.STEPTOKINASE Sterlile Pwdr 1.5 mu 89,240.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 89,240 

บาท
บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 89,240 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080049280 62087049828  22/07/2562 90วนั

22 ซ้ือ1.GEMFIBROZIL TAB 600 MG (FOIL)2.HYDRALAZINE HCL TAB 25 MG3.PRAZOSIN TAB 1 MG 36,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 

36,100 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 36,100 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080161401 62087162706 22/7/2562 90วนั

23 ซ้ือDICLOFENAC EC TAB 25 MG 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 

จ ากดั 5,350 บาท
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 5,350 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080165183 62087166498  22/07/2562 90 วนั

24 ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG (BLISTER)2.LACTULOSE 66.7% E/E Sol 100 ml  11,812.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 11,812 บาท
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 11,812 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080166568 62087167892 22/7/2562 90 วนั

25  ซ้ือIRACINAZOLE CAP 100MG 5,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 5,700

บาท
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 5,700บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080178363 62087179738 22/7/2562 90 วนั

26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  38,738.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 38,738 บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 38,738 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080179690 62087181071  22/07/2562 90 วนั

27  ซ้ือPOLY -OPH EYE DROS (5ml) 5,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080188366 62087189781  22/07/2562 90 วนั

28  ซ้ือIPRATROPIUM+FENOTEROL SOLUTION 4 ML 14,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 14,000 

บาท
บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 14,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080192147 62087193555 22/7/2562 90 วนั

29 ซ้ือ1.WARFARIN TABLET 3 MG2.WARFARIN TABLET 5 MG 5,800.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 5,800 

บาท
บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 5,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080202741 62087204199  22/07/2562 90 วนั

30 ซ้ือ1.LIDOCAINE VISCOUS LIQUS 100 ML2.POTASSIUM CHLORIDE ELIXIR 500 mg/5ml10,150.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 

10,150บาท
 ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 10,150บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080204019 62087205485  22/07/2562 90 วนั

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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31 ซ้ือDICOXACILLIN DRY STR.62.5 MG/5ML (60ML) 5,760.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) 

จ ากดั 5,760 บาท
บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 5,760 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080231684 62087233281  22/07/2562 90วนั

32 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 207,341.00  เฉพาะเจาะจง  องค์การเภสัชกรรม 207,341 บาท  องค์การเภสัชกรรม 207,341 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080329368 62087331442 22/7/2562 90 วนั

33 ซ้ือHERB หญ้าหนวดแมว 2 กรัม (ชาชง)  7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800บาท บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080354792 62087356933  06/07/2562 90 วนั

34 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม  31,275.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 

31,275บาท
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 31,275บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080378432 62087380654 26/7/2562 90วนั

35 ซ้ือSALMETEROL 25 mg+FLUTICASONE 125 mcg1  59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 59,920บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 59,920บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080429348 62087431712  26/07/2562 90 วนั

36 ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25 MG TAB 18,190.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190

 บาท
 บริษัท บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080436488 62087438895 26/7/2562 90 วนั

37 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 18,060.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 18,060บาท สภากาชาดไทย 18,060บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080555099 62087557881 2/8/2562 45 วนั

38 ซ้ือชุดตรวจ Electrolyte 370 Test 22,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080560150 62087562943 2/8/2562 45 วนั

39  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 12,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 12,900

บาท
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 12,900บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080571657 62087574492 2/8/2562 45 วนั

40 ซ้ือ1.HIV ICA 30 test2.Scrub Typhus 17,850.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทเอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 17,850 บาท บริษัทเอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 17,850 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080578955 62087581836 2/8/2562 45 วนั

41 ซ้ือ1.M53D -Diluent 2.M53-Lyse LEO (I)3.M53LH-Lyse 22,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,210 บาท บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,210 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080588481 62087591399 2/8/2562 45 วนั

42  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 11,230.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

11,230 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,230 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080594986 62087597919 2/8/2562 45 วนั

43 ซ้ือStrip DM 50 sest 12,125.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 

12,125 บาท
บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,125 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080599823 62087602776 2/8/2562 45 วนั

44 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 22,788.24  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,788.24 บาท บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,788.24 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080651170 62087654313  02/08/2562 45 วนั

45 ซ้ือวสัดุทันตกรรม 8,703.80  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 

8,703.80บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,703.80บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080652722 62087655873  07/08/2562 60 วนั

46 ซ้ือ1.SODIUM BICARBONATE TAB 300 MG2.OLIVE OIL 450 ml. 9,844.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 

9,844 บาท
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 9,844 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080659333 62087662509  26/07/2562 90 วนั

47  ซ้ือSERTRALINE TAB 50 MG 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 8,400 บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 8,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080662592 62087665776  26/07/2562 90 วนั

48 ซ้ือNaCl 0.9% (1000 ML) 29,500.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 

(มหาชน) 29,500บาท
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 29,500บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080672989 62087676204 26/7/2562 90 วนั

49 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,825.00              เฉพาะเจาะจง ฉื่อหมงเฮง/6,825 บาท ฉื่อหมงเฮง/6,825 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080052363 62087052963 13/6/2562 10

50 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานโรงครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00              เฉพาะเจาะจง นางลัดดา กนัทะเนตร/7,200 บาท นางลัดดา กนัทะเนตร/7,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080096910 62087097778 28/6/2562 45

51 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานโรงครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,700.00              เฉพาะเจาะจง  นางราตรี พรหมสุทธพิร/5,700 บาท  นางราตรี พรหมสุทธพิร/5,700 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080095285 62087096140 28/6/2562 45

52 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/30,600 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/30,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080092396 62087093241 10/6/2562 30

53 ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,760.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เพิม่พนู/5,760 บาท ร้านทรัพย์เพิม่พนู/5,760 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080092311 62087093156  24/05/2562 10

54 จา้งเหมาบริการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,480.00              เฉพาะเจาะจง  เจ.อาร์.มอเตอร์/5,480 บาท  เจ.อาร์.มอเตอร์/5,480 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080074164 62087074863 18/6/2562 30

55 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,605.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วสิ/5,605 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วสิ/5,605 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351491 62087353639 24/7/2562 10

56 ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จ ากดั/5,000 บาท
บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จ ากดั/5,000 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351520 62087353668 23/7/2562 10

57 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,270.00              เฉพาะเจาะจง เอส.ดี เฟอร์นิเจอร์/7,270 บาท เอส.ดี เฟอร์นิเจอร์/7,270 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351315 62087353463 23/7/2562 10



แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

58 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,694.00              เฉพาะเจาะจง ฉื่อหมงเฮง/9,694 บาท ฉื่อหมงเฮง/9,694 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351356 62087353504 23/7/2562 10

59 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,200.00            เฉพาะเจาะจง ตะวนัการค้า/16,200 บาท ตะวนัการค้า/16,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351380 62087353528 24/7/2562 30

60 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 35,520.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/35,520 บาท ห้างหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/35,520 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351421 62087353569 24/7/2562 30

61 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,500.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/13,500 บาท ห้างหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/13,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351471 62087353619 24/7/2562 30

62 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,060.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/12,060 

บาท
บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/12,060 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351103 62087353250 5/7/2562 30

63
จา้งเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาท าลาย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
9,204.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/9,204 บาท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/9,204 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351171 62087353318 28/6/2562 45

64  ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,635.00            เฉพาะเจาะจง ธนาฟาร์ม/11,635 บาท ธนาฟาร์ม/11,635 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351211 62087353359 28/6/2562 45

65 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,060.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/12,060 

บาท
บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/12,060 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351238 62087353386 31/7/2562 30

66 จา้งเหมางานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,452.10              เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้จ าหน่ายโต

โยต้า จ ากดั/6,452.10 บาท

บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากดั/6,452.10 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351287 62087353435 22/7/2562 10


