
แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์             10,304.10 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070166621 62077169494 18/6/2562 30

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์             15,919.80 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070168856 62077171787 18/6/2562 30

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์  L-S Support               6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070155252 62077157919 18/6/2562 30

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์             19,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070152892 62077155517 18/6/2562 30

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์             19,375.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070148943 62077151489 18/6/2562 30

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์             21,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070148059 62077150576 18/6/2562 30

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์               5,085.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070071769 62077072922 5/6/2562 30

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์             19,288.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070061843 62077062760 5/6/2562 30

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์             14,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070057905 62077058728 5/6/2562 30

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์               8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070044702 62077045257 5/6/2562 30

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์               7,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070042057 62077042571 4/7/2562 30

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์               6,773.10 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070253993 62077258669 4/7/2562 30

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์             24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บ.ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070252294 62077256940 4/7/2562 30

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (ชุดให้ความชื้น)             15,111.08 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070259686 62077264460 4/7/2562 30

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (กอ๊ส+ไม้พนัส าลี)             15,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070263681 62077268548 4/7/2562 30

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (ถุงมือผ่าตัด)             10,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070237915 62077242257 4/7/2562 30

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (ออกซเจนเดือน พฤษภาคม 62)               9,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070265017 62077269903 4/7/2562 30

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (เข็มขัดพยุงหลัง)               5,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070265777 62077270674 4/7/2562 30

19 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงนวดแผนไทย พร้อมเบาะ)             47,716.18 เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิช ออกซิเจน หจก.วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070227083 62077231217 31/5/2562 30

20  ซ้ือsalmonella typhi lgG /igM 125 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั 5,500

บาท

บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั 5,500

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077021296 D62070021093 3/5/2562  45 วนั

21
ซ้ือ1.ชุดตรวจElectrolyte 370 Test2.HbA1C Reagent Kit (1x480) 

Test
65,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 65,400 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 65,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077034312 D62070033919 3/5/2562 45 วนั

22 ซ้ือbิlood glucose strips 50 test 12,125.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 

12,125 บาท

บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 

12,125 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077039937 D62070039460  03/05/2562 45 วนั

23  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 20,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 20,950 บาท บริษัทเอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 20,950 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077043710 D62070043180 13/5/2562 45 วนั

24 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ยา 8,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 8,830 บาท บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 8,830 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077067060 D62070066048 18/6/2562 90 วนั

25
 ซ้ือ1.DIOSMIME TAB 500 MG (BLISTER)2.ITRACONAZOLE CAP 

100MG
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 

9,000 บาท

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 

9,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077070100 D62070069009 18/6/2562 90 วนั

26 ซ้ือ1.DOMPERIDONE TAB 10 MG2.BROMHEXINE TAB 8 MG (FOIL) 7,400.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 7,400 บาท

 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 7,400 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077075963 D62070074752 18/6/2562 90 วนั

27
 ซ้ือ1.DEXAMETHASONE INJ 4 MG/ML (1ML)2.VITAMIN B 

COMPLEX INJ
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 

(1969) จ ากดั

บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 

(1969) จ ากดั
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077112550 D62070110668  23/05/2562 90 วนั

28
ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG (BLISTER)2.ENALAPRIL TAB 5 

MG(FOIL)
54,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 54,750บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 54,750บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077141377 D62070139070 18/6/2562 90 วนั

29  ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 5,950.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเร

ตอร่ี 5,950 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเร

ตอร่ี 5,950 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077197873 D62070194368 18/6/2562 90 วนั

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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30 ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ .100 IU/ML (3ML) 76,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 

บาท

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077199243 D62070195708 18/6/2562 90 วนั

31 ซ้ือTETANUS VACCINE INJ 0.5 ML  10,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากดั 10,000 บาท บริษัท มาสุ จ ากดั 10,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077201118 D62070197538 18/6/2562 90 วนั

32 ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800 บาท บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077206436 D62070202764 18/6/2562 90 วนั

33 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ยา 16,180.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 

16,180 บาท

บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 16,180

 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077208046 D62070204348  18/06/2562 90 วนั

34 ซ้ือ1.ASPIRIN EC TAB 81 MG2.MULTIVITAMIN SYRUP 60M 19,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากดั 19,200 บาท

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากดั 19,200 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077209316 D62070205595 18/6/2562 90 วนั

35 ซ้ือ1.NAPROXEN TAB 250MG2.สูตร Ditap Syrup 6,400.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 6,400 

บาท

 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 6,400 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077212062 D62070208287 18/6/2562 90 วนั

36  ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 126,597.25 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 126,597.25 บาท องค์การเภสัชกรรม 126,597.25 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077315433 D62070309926 18/6/2562 90 วนั

37 ซ้ือ1.ACICLOVIR TAB 400 MG2.TRAMADOL CAP 50 MG 8,840.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 

8,840 บาท

 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 

8,840 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077321751 D62070316161  05/07/2562 90 วนั

38
ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ IN 1000ML2.D-5-W 500 ML3.NaCl 0.9% (100 

ML
42,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ากดั (มหาชน) 42,500 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ากดั (มหาชน) 42,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077322843 D62070317237 5/7/2562 90 วนั

39 ซ้ือหญ้าหนวดแมว 2 กรัม  7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800 บาท บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077319297 D62070313737  05/07/2562 90 วนั

40 ซ้ือ1.ALLOPURINOL TAB FOIL 100 MG2.CO-TRIMOXAZOLE TAB 14,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 14,450 บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 14,450 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077340487 D62070334547  05/07/2562 90 วนั

41
 ซ้ือ1.LIDCAINE VISCOUS LIQUID 100 ML2.POTASSIUM CHLORIDE 

ELIXIR 500 mg/5 ml
6,575.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 

6,575 บาท

ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 6,575

 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077344180 D62070338186 5/7/2562 90 วนั

42 ซ้ือNaCl 0.9% EXTERNAL 1000ML 27,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 

27,000 บาท

บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 

27,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077352858 D62070346712  05/07/2562 90 วนั

43 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ยา 16,133.46 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

 16,133.46บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

 16,133.46บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077354689 D62070348500 5/7/2562 90 วนั

44 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ยา 56,830.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 56,830 บาท องค์การเภสัชกรรม 56,830 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077374177 D62070367811 5/7/2562 90 วนั

45  ซ้ือชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร 12,270.00 เฉพาะเจาะจง
 เอส ซี เคมีแล็ป (SC CHEMLAB) 

12,270 บาท

 เอส ซี เคมีแล็ป (SC CHEMLAB) 

12,270 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077383839 D62070377315 18/6/2562 45 วนั

46 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 89,802.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 89,802.38 บาท บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 89,802.38 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077405793 D62070398893  10/06/2562 45 วนั

47
 ซ้ือ1.ชุดตรวจ Electrolyte 370 Test2.HbA1C Reagent Kit (1480 

Test) 
76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 76,500 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 76,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077437621 D62070430131  10/06/2562 45 วนั

48 ซ้ือ1.COaguChek PT2.Cardiac Troponi 44,940.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 

44,940บาท

บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 

44,940บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077441937 D62070434348 10/6/2562 45 วนั

49 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  8,420.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

8,420 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

8,420 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077444689 D62070437047 10/6/2562 45 วนั

50 ซ้ือยาชา 2% 1100,000  12,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั 12,540 บาท บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั 12,540 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077498040 D62070489433 22/7/2562 60 วนั

51  ซ้ือวสัดุทันตกรรม 6,430.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากดั 6,430 บาท บริษัท ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากดั 6,430 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077503941 D62070495230 22/7/2562 60 วนั



แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

52  ซ้ือชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง 9,730.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูแอนด์ว ีโฮลด้ิง(ไทยแลนด์) 

จ ากดั 9,730 บาท

บริษัท ยูแอนด์ว ีโฮลด้ิง(ไทยแลนด์) 

จ ากดั 9,730 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077564902 D62070554796  10/06/2562 45 วนั

53  ซ้ือเบิกโลหิต 6,300.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 6,300 บาท สภากาชาดไทย 6,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077404315 D62070397430 10/6/2562 45 วนั

54 จา้งเหมาบริการต่อเติมโรงซักฟอกใหม่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             31,116.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี สุทธวิงค์/31,116 บาท นายมนตรี สุทธวิงค์/31,116 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070026276 62077026546 14/6/2562 30

55 จา้งเหมาบริการก าจดัปลวก โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             50,000.00 เฉพาะเจาะจง ดับเบิล้เฮง/50,000 บาท ดับเบิล้เฮง/50,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070178006 62077181168  29/05/2562 30

56 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               8,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/8,250 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/8,250 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070376294 62077382810 19/6/2562 30

57  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             26,530.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2017/26,530 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2017/26,530 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070380764 62077387338  14/06/2562 30

58  ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               8,893.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/8,893 บาท  หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/8,893 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070374472 62077380959  14/06/2562 30

59 ซ้ือเคร่ืองพมิพ ์(Printer) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               8,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พพียีู คอมพวิเตอร์/8,190 บาท หจก. พพียีู คอมพวิเตอร์/8,190 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070368542 62077374917 11/6/2562 30

60 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               5,310.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วสิ/5,310 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วสิ/5,310 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070380312 62077386881 19/6/2562 30

61  ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               7,725.00 เฉพาะเจาะจง  ธนา ฟาร์ม/7,725 บาท  ธนา ฟาร์ม/7,725 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070547274 62077557178 1/6/2562 45

62  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             52,500.00 เฉพาะเจาะจง ศรีอรรถภัณฑ์/52,500 บาท ศรีอรรถภัณฑ์/52,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070548156 62077558102 14/6/2562 45

63 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             15,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/

15,500 บาท

บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/

15,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070548057 62077557995 7/6/2562 45

64  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             16,467.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2017/16,467 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2017/16,467 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070547760 62077557683 14/6/2562 45

65  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               5,310.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2018/5,310 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2018/5,310 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070547632 62077557552 19/6/2562 45

66 จา้งเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาท าลาย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               8,988.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/8,988 บาท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/8,988 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070547251 62077557154 1/6/2562 45


