
              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

1 วสัดุทนัตกรรม 6,660.50            6,660.50     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั วี อำร์ พี เดน้ท ์จ  ำกดั บริษทั วี อำร์ พี เดน้ท ์จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 596/2565

2 วสัดุทนัตกรรม 8,540.00            8,540.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช(1988)บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) มีผูเ้สนอรำยเดียว 646/2565

3 วสัดุทนัตกรรม 7,390.49            7,390.49     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช มีผูเ้สนอรำยเดียว 647/2565

 (ปรเทศไทย) จ ำกดั  (ปรเทศไทย) จ ำกดั

4 วสัดุทนัตกรรม 2,490.00            2,490.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั วี อำร์ พี เดน้ท ์จ  ำกดั บริษทั วี อำร์ พี เดน้ท ์จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 648/2565

5 วสัดุทนัตกรรม 2,990.00            2,990.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ บริษทั เซ่ียงไฮท้นัตภณัฑ์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 650/2565

6 วสัดุทนัตกรรม 5,110.00            5,110.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ มีผูเ้สนอรำยเดียว 651/2565

อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั

7 วสัดุทนัตกรรม 2,033.00            2,033.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช มีผูเ้สนอรำยเดียว 652/2565

(ปรเทศไทย) จ ำกดั (ปรเทศไทย) จ ำกดั

8 ฟันปลอม 8,660.00            8,660.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 520/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนสิงหำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 31  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 (1)



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผู ้
เสนอรำคำ

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ
รำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ660.00               660.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรมองคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด 636/2565

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ35,000.00          35,000.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ  ำกดับริษทั ฟำร์มำดิกำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 637/2565

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ17,441.00          17,441.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดับริษทั สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 638/2565

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ17,700.00          17,700.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 639/2565

5 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ2,800.00            2,800.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีเสนอรำคำต ่ำสุด 640/2565

6 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ2,280.00            2,280.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ำกดับริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 641/2565

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ1,194.00            1,194.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกดับริษทั โปลิฟำร์ม จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 642/2565

8 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 6,250.00            6,250.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั นครน่ำนออกซิเจน จ ำกดับริษทั นครน่ำนออกซิเจน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 643/2565

9 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ13,375.00          13,375.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดับริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 657/2565

10 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ12,510.00          12,510.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอดแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดับริษทั แอดแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 658/2565

11 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ10,800.00          10,800.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดับริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 659/2565

12 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ10,500.00          10,500.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั พรีเมด ฟำร์มำ พลสั จ  ำกดับริษทั พรีเมด ฟำร์มำ พลสั จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 660/2565

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ9,800.00            9,800.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 661/2565

14 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ4,280.00            4,280.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำ้ส์ จ  ำกดับริษทั เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำ้ส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 662/2565

15 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ3,480.00            3,480.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดับริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 663/2565

วนัท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนสิงหำคม

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสชักรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง



16 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ2,400.00            2,400.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ีห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ีเสนอรำคำต ่ำสุด 664/2565

17 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ1,893.90            1,893.90     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 665/2565

18 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ19,730.19          19,730.19   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรมองคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด 674/2565

19 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ5,160.00            5,160.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกดับริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 675/2565

20 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ4,975.50            4,975.50     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั บี.แอล.ฮั้ว จ  ำกดับริษทั บี.แอล.ฮั้ว จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 676/2565

21 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 58,496.00          58,496.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปเสนอรำคำต ่ำสุด 677/2565

22 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ68,000.00          68,000.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 678/2565

23 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ25,170.00          25,170.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดับริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 679/2565

24 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ20,150.00          20,150.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดับริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 680/2565

25 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ4,050.00            4,050.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซีเสนอรำคำต ่ำสุด 681/2565

26 ยำนอกบญัชียำหลกัแห่งชำติ3,477.50            3,477.50     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกดับริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 682/2565

27 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ3,000.00            3,000.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 683/2565

28 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ3,000.00            3,000.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดับริษทั ที.แมน ฟำร์มำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 684/2565

29 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ2,500.00            2,500.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดับริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 685/2565

ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ = 301,849.59        

ยำนอกบญัชียำหลกัแห่งชำติ = 3,477.50            

วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป = 64,746.00          



               แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,554.00            6,554.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเนตรทรำย   กำบวั นำงเนตรทรำย   กำบวั มีผูเ้สนอรำยเดียว 597

2 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,378.00            5,378.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงแคทติยำ     ศรีวีละ นำงแคทติยำ     ศรีวีละ มีผูเ้สนอรำยเดียว 598

3 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,545.00            5,545.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงมำลี  บุญแสน นำงมำลี  บุญแสน มีผูเ้สนอรำยเดียว 599

4 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,545.00            5,545.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 600

5 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน6,050.00            6,050.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 601

6 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,570.00            5,570.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยมำวิน   มงคล นำยมำวิน   มงคล มีผูเ้สนอรำยเดียว 602

7 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,570.00            5,570.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์ นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 603

8 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำคนสวน5,570.00            5,570.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยอนุพล    สมควร นำยอนุพล    สมควร มีผูเ้สนอรำยเดียว 604

9 จำ้งเหมำบุคคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,410.00            5,410.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยนิยม   มงคล นำยนิยม   มงคล มีผูเ้สนอรำยเดียว 605

10 วสัดุบริโภค(น ้ำด่ืม) 3,255.00            3,255.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั น ้ำด่ืมยเูอ็น น ้ำด่ืมยเูอ็น มีผูเ้สนอรำยเดียว 606

11 วสัดุเช้ือเพลิง 3,840.00            3,840.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 607

12 วสัดุบริโภค 20,616.00          20,616.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวเพญ็นภำ  กอ้นแกว้ นำงสำวเพญ็นภำ  กอ้นแกว้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 608

13 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน22,380.00          22,380.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัเต็งไตรรัตน์ บริษทัเต็งไตรรัตน์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 609

14 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน6,444.30            6,444.30     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวงสหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง มีผูเ้สนอรำยเดียว 610

15 วสัดุส ำนกังำน 52,500.00          52,500.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 619

16 จำ้งเหมำท ำป้ำยโรงพยำบำลบำ้นหลวง99,500.00          99,500.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ไอเดียปร้ิน ไอเดียปร้ิน มีผูเ้สนอรำยเดียว 623

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 31  เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2565



17 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 10,800.00          10,800.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.กู๊ดสปีด  คอมพิวเตอร์ บ.กู๊ดสปีด  คอมพิวเตอร์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 633

18 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 75,430.00          75,430.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ยนิูต้ีไอที  ซิสเต็ม บ.ยนิูต้ีไอที  ซิสเต็ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 634

19 จำ้งเหมำสรุปเอกสำรด ำเนินโครงกำรลดเส่ียงฯลฯ600.00               600.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนพอเพียงโฟโต้ ร้ำนพอเพียงโฟโต้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 635

20 จำ้งเหมำซ่อมแซมยำนพำหนะ1,471.25            1,471.25     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ศูนยโ์ตโยตำ้น่ำน  จ  ำกดั ศูนยโ์ตโยตำ้น่ำน  จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 636

21 วสัดุบริโภค (ขำ้วจำ้วหอมมะลิ)4,950.00            4,950.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 637

22 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตร์ำชกำร1,750.00            1,750.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.น่ำนออโต้ หจก.น่ำนออโต้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 638

23 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 22,400.00          22,400.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.กิตติชยัน่ำน หจก.กิตติชยัน่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 643

24 ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว15,080.00          15,080.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.กิตติชยัน่ำน หจก.กิตติชยัน่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 644

25 วสัดุประปำ 5,200.00            5,200.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั น่ำนเคมีภณัฑแ์อนซพัพลำย น่ำนเคมีภณัฑแ์อนซพัพลำย มีผูเ้สนอรำยเดียว 649

26 วสัดุกำรเกษตร 1,800.00            1,800.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยชนะพล  วงศเ์ทพ นำยชนะพล  วงศเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 653

27 วสัดุก่อสร้ำง 5,655.00            5,655.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยชนะพล  วงศเ์ทพ นำยชนะพล  วงศเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 654

28 วสัดุประปำ 5,625.00            5,625.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยชนะพล  วงศเ์ทพ นำยชนะพล  วงศเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 655

29 จำ้งเหมำบริกำรต่ออำย ุHOS XP21,755.00          21,755.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.บำงกอกเมดิคอล ซอฟตแ์วร์บ.บำงกอกเมดิคอล ซอฟตแ์วร์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 664

30 วสัดุคอมพิวเตอร์ 21,960.00          21,960.00   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ยนิูต้ีไอที  ซิสเต็ม บ.ยนิูต้ีไอที  ซิสเต็ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 665

31 วสัดุยำนพำหนะ 840.00               840.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร มีผูเ้สนอรำยเดียว 666

32 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,080.00            1,080.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ยนิูต้ีไอที  ซิสเต็ม บ.ยนิูต้ีไอที  ซิสเต็ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 667

33 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ7,200.00            7,200.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัมีสกุลน่ำน บริษทัมีสกุลน่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 668

34 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,750.00            4,750.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทักู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ บริษทักู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 677

35 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 8,100.00            8,100.00     โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทักู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ บริษทักู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 678

476,173.55 


