


 วันที่ 29 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาบริการฟอกไต 1,543,680.00          15,436,800.00  
e-bidding

 บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 2/2562
09/04/62

2 วัสดุการแพทย์ จํานวน 1 รายการ 1,237,500.00          1,237,500.00    e-bidding บริษัท แอร์ลิขวิด(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แอร์ลิขวิด(ประเทศไทย) จํากัด เท่าราคากลาง 7/2562 16/08/62

 - ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

3 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด 3,964,000.00            3,964,000.00     e-bidding บริษัทเจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย บริษัทเจ เค พี คลีนนิ่ง เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 3/2562 30/09/62

4 วัสดุเครื่องแต่งกาย 92,000.00              92,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จํากัด บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด H004/62 06/08/62

5 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 160,000.00            160,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอัลคอน แลบอราทอรีส(ประเทศไทย) บริษัทอัลคอน แลบอราทอรีส(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด DD085/62 31/5/62

6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000.00              15,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์โก แอ็คเซสเซอรี่ จํากัด บริษัท เวอร์โก แอ็คเซสเซอรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด DD122/62 1/8/62

7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 42,370.00              42,370.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเม้นท์เซลล์แอนด์เซอร์วิส หจก.เมดิคอลอีควิปเม้นท์เซลล์แอนด์เซอร์วิส ราคาต่ําสุด DD124/62 1/8/62

8 วัสดุการแพทย์ 40,215.00 40,215.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี เอส ซัพพลาย ร้านพี เอส ซัพพลาย ราคาต่ําสุด M067/62 9/8/62

9 วัสดุเภสัชกรรม 84,000.00              84,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทอีออนเมด จํากัด บริษัทอีออนเมด จํากัด ราคาต่ําสุด B063/62 03/09/62

10 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 35,268.00 35,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช จํากัด บริษัทดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต่ําสุด A018/63 28/10/62

11 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,034.40 17,034.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทเบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จํากัด บริษัทเบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด A019/63 "

12 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเรกซ์ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัทโอเรกซ์ เทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด A020/63 "

13 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต่ําสุด A021/63 "

14 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จํากัด ราคาต่ําสุด A022/63 "

15 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จํากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จํากัด ราคาต่ําสุด A023/63 "

16 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ําสุด A024/63 "

17 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด A025/63 "

18 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงษ์นิสา หจก.วงษ์นิสา ราคาต่ําสุด A026/63 "

19 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้งท จํากัด บริษัท เค เค ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้งท จํากัด ราคาต่ําสุด A027/63 "

20 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,220.00 14,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ําสุด A028/63 "

21 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสโก้ จํากัด บริษัท อีสโก้ จํากัด ราคาต่ําสุด A029/63 "

22 วัสดุเอกซเรย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด ราคาต่ําสุด C001/63 "

           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 โรงพยาบาลสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ



23 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,000.00              16,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็ค กรุ๊ป ร้านโปรเจ็ค กรุ๊ป ราคาต่ําสุด E002/63 "

24 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,500.00              10,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี เทรดดิ้ง ร้าน เอ.พี เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด E003/63 "

25 วัสดุงานบ้านงานครัว 62,381.00              62,381.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กโคเคม จํากัด บริษัท เอ็กโคเคม จํากัด ราคาต่ําสุด E004/63 "

26 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,920.00                1,920.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป ราคาต่ําสุด E005/63 "

27 วัสดุสํานักงาน 80,000.00              80,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ที ดับบิว เซอร์วิส, ร้าน ร้าน ที ดับบิว เซอร์วิส, ร้าน ราคาต่ําสุด D002/63 "

28 วัสดุสํานักงาน 36,000.00              36,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ เมดิคอล ร้านเชียงใหม่ เมดิคอล ราคาต่ําสุด D004/63 "

29 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 134,370.00            134,370.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด T001/63 22/10/62

30 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 157,800.00            157,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด T002/63 "

31 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 37,530.00              37,530.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด T003/63 "

32 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 9,600.00                9,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด T004/63 "

33 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 5,400.00                5,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด T005/63 "

34 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 24,860.00              24,860.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด T006/63 "

35 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 2,700.00                2,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด T007/63 "

36 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 12,800.00              12,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด U002/63 "

37 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 136,800.00            136,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด FF001/63 "

38 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 22,850.00              22,850.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด FF002/63 "

39 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 14,700.00              14,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด FF003/63 "

40 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 26,800.00              26,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด FF004/63 "

41 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 40,400.00              40,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด FF005/63 "

42 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 31,000.00              31,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด FF006/63 "

43 ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3,400.00                3,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด FF007/63 "

44 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ราคาต่ําสุด DD004/63 "

45 ค่าซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จํากัด บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จํากัด ราคาต่ําสุด DD005/63 29/10/62

46 ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส ราคาต่ําสุด DD006/63 "

47 เวชภัณฑ์มิใช่ยา(วิทยาศาสตร์และ

์

            343,949.36       343,949.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด ค.004/63 10/10/62

48 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,300.00              27,300.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดอินสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจํากัดอินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ําสุด ค.006/63 16/10/62

49 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,120.00                9,120.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอส ออริกา จํากัด บริษัท ดีซีเอส ออริกา จํากัด ราคาต่ําสุด ค.007/63 16/10/62

50 ประจําเดือน ตุลาคม 2562 533.93                  533.93            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ราคาต่ําสุด IT001/63 1/10/62



51 ประจําเดือน ตุลาคม 2562 820.00                  820.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ราคาต่ําสุด IT002/63 1/10/62

52 ประจําเดือน ตุลาคม 2562 8,774.00                8,774.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ราคาต่ําสุด IT003/63 1/10/62

53 ประจําเดือน ตุลาคม 2562 1,284.00                1,284.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ราคาต่ําสุด IT004/63 1/10/62

54 จ้างเก็บขยะทั่วไป เดือน ตุลาคม 

ั

240,000.00            240,000.00      เฉพาะเจาะจง นางนงนุช  กันอูบ นางนงนุช  กันอูบ ราคาต่ําสุด Z001/63 1/10/62

55 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา  ใจรินแสง นางสาวสุพัตรา  ใจรินแสง ราคาต่ําสุด PP001/63 1/10/62

56 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร  แก้วจันทร์ นางสาวกนกอร  แก้วจันทร์ ราคาต่ําสุด PP002/63 1/10/62

57 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ํ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ  ก้อนคํา นายศตวรรษ  ก้อนคํา ราคาต่ําสุด PP003/63 1/10/62

58 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เรือนคํา นางสาวเจนจิรา เรือนคํา ราคาต่ําสุด PP004/63 1/10/62

59 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ้ ั

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรมณี  จันทาอ้าย นางสาวพรมณี  จันทาอ้าย ราคาต่ําสุด PP005/63 1/10/62

60 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน์  ต๋าคําธรรม นายภาณุวัฒน์  ต๋าคําธรรม ราคาต่ําสุด PP006/63 1/10/62

61 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ํ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส  วรรณลีย์ นายวิทวัส  วรรณลีย์ ราคาต่ําสุด PP007/63 1/10/62

62 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  ใจปินตา นางสาวราตรี  ใจปินตา ราคาต่ําสุด PP008/63 1/10/62

63 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท์  สิทธิราช นางสาวสุวนันท์  สิทธิราช ราคาต่ําสุด PP009/63 1/10/62

64 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา สมเครื่อง นางสาวเจนจิรา สมเครื่อง ราคาต่ําสุด PP010/63 1/10/62

65 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

126,600.00            126,600.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต์  พุทธสาร นางสาวณัฐกานต์  พุทธสาร ราคาต่ําสุด PP011/63 1/10/62

66 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ื

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิภา  ชีรัง นางสาวพรรณิภา  ชีรัง ราคาต่ําสุด PP012/63 1/10/62

67 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ์

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นายฉัตร์ณพัตร์  ฉัตรธดากรณ์ นายฉัตร์ณพัตร์  ฉัตรธดากรณ์ ราคาต่ําสุด PP013/63 1/10/62

68 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ื

198,000.00            198,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ไชยชนะ นายนพดล  ไชยชนะ ราคาต่ําสุด PP014/63 1/10/62

69 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ่ ื

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นายทัตพงศ์  เตชัย นายทัตพงศ์  เตชัย ราคาต่ําสุด PP015/63 1/10/62

70 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นายเจตนรินทร์  ใจสิทธิ นายเจตนรินทร์  ใจสิทธิ ราคาต่ําสุด PP016/63 1/10/62

71 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ้ ั

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายชาญฤทธิ์  ปริญจุ นายชาญฤทธิ์  ปริญจุ ราคาต่ําสุด PP017/63 1/10/62

72 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

126,240.00            126,240.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์สุณัฐชา  ภูมิเจริญ นางสาวพิมพ์สุณัฐชา  ภูมิเจริญ ราคาต่ําสุด PP018/63 1/10/62

73 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายชัยสิทธิ์  อ้ายจิต นายชัยสิทธิ์  อ้ายจิต ราคาต่ําสุด PP019/63 1/10/62

74 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นางทวนทิพ  พงษ์ปัน นางทวนทิพ  พงษ์ปัน ราคาต่ําสุด PP020/63 1/10/62

75 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายพิเชฐ  โป่บุญ นายพิเชฐ  โป่บุญ ราคาต่ําสุด PP021/63 1/10/62

76 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ื

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายสุเมฆ  ปัญญา นายสุเมฆ  ปัญญา ราคาต่ําสุด PP022/63 1/10/62

77 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พันธ์ เต๋จา นายพงษ์พันธ์ เต๋จา ราคาต่ําสุด PP023/63 1/10/62

78 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ์

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์พิไล  ฤทธิ์ลอม นางสาวพิมพ์พิไล  ฤทธิ์ลอม ราคาต่ําสุด PP024/63 1/10/62



79 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายชุมพล  อินต๊ะแก้ว นายชุมพล  อินต๊ะแก้ว ราคาต่ําสุด PP025/63 1/10/62

80 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  นพบุรี นายสุพจน์  นพบุรี ราคาต่ําสุด PP026/63 1/10/62

81 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ถาวรเมตตาจิต นายอรรถชัย ถาวรเมตตาจิต ราคาต่ําสุด PP027/63 1/10/62

82 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ื

126,240.00            126,240.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ  อุ่นอกแดง นางสาวเยาวเรศ  อุ่นอกแดง ราคาต่ําสุด PP028/63 1/10/62

83 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์  แก้วใจชื่น นางสุนีย์  แก้วใจชื่น ราคาต่ําสุด PP029/63 1/10/62

84 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ํ

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  แก้ววันดี นายปราโมทย์  แก้ววันดี ราคาต่ําสุด PP030/63 1/10/62

85 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  ศิริมูล นายยุทธนา  ศิริมูล ราคาต่ําสุด PP031/63 1/10/62

86 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  อุ่นเรือน นายณรงค์  อุ่นเรือน ราคาต่ําสุด PP032/63 1/10/62

87 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายเทพ  หงษ์สอง นายเทพ  หงษ์สอง ราคาต่ําสุด PP033/63 1/10/62

88 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์  ปันฟู นายถวัลย์  ปันฟู ราคาต่ําสุด PP034/63 1/10/62

89 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

126,600.00            126,600.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์  กันทาปา นางสาวเสาวลักษณ์  กันทาปา ราคาต่ําสุด PP035/63 1/10/62

90 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีนารถ  วรรณราช นางสาวนารีนารถ  วรรณราช ราคาต่ําสุด PP036/63 1/10/62

91 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

126,600.00            126,600.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  ภิรมย์สกุล นายกฤษฎา  ภิรมย์สกุล ราคาต่ําสุด PP037/63 1/10/62

92 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวธีระกานต์ วงค์ดี นางสาวธีระกานต์ วงค์ดี ราคาต่ําสุด PP038/63 1/10/62

93 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ํ ้

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายคณาวุฒิ  หน่อขัติ นายคณาวุฒิ  หน่อขัติ ราคาต่ําสุด PP039/63 1/10/62

94 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

197,400.00            197,400.00      เฉพาะเจาะจง นายวัชร  สุริยะวงค์ นายวัชร  สุริยะวงค์ ราคาต่ําสุด PP040/63 1/10/62

95 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั โ

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา  ไชยา นางสาวชุติมา  ไชยา ราคาต่ําสุด PP041/63 1/10/62

96 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายพัทรพล  หมอยา นายพัทรพล  หมอยา ราคาต่ําสุด PP047/63 1/10/62

97 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

198,000.00            198,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลัยวรรณ  ขอดเฝือ นางสาวพิลัยวรรณ  ขอดเฝือ ราคาต่ําสุด PP048/63 1/10/62

98 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

197,400.00            197,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา  เทพมงคล นางสาวจันทร์จิรา  เทพมงคล ราคาต่ําสุด PP049/63 1/10/62

99 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

197,400.00            197,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภรณ์  ดวงผ่อง นางสาววัชราภรณ์  ดวงผ่อง ราคาต่ําสุด PP050/63 1/10/62

100 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

196,800.00            196,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา  ทองเพ็ชร นางสาววิจิตรา  ทองเพ็ชร ราคาต่ําสุด PP051/63 1/10/62

101 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

196,800.00            196,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์  แจ้ใจ นางสาวกรรณิการ์  แจ้ใจ ราคาต่ําสุด PP052/63 1/10/62

102 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

196,800.00            196,800.00      เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  ขันแก้วมิ่ง นายพงศกร  ขันแก้วมิ่ง ราคาต่ําสุด PP053/63 1/10/62

103 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกกานต์  เนตรประสิทธิ์ นางสาวกนกกานต์  เนตรประสิทธิ์ ราคาต่ําสุด PP054/63 1/10/62

104 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ้ ่

7,800.00                7,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวชลนี  ศรีบุญเรือง นางสาวชลนี  ศรีบุญเรือง ราคาต่ําสุด PP055/63 1/10/62

105 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

122,400.00            122,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาฎ  ญาติทอง นางสาวนุชนาฎ  ญาติทอง ราคาต่ําสุด PP056/63 1/10/62

106 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสุณีย์  ปัญญา นางสาวสายสุณีย์  ปัญญา ราคาต่ําสุด PP057/63 1/10/62



107 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  ดวงแก้ว นายศราวุธ  ดวงแก้ว ราคาต่ําสุด PP058/63 1/10/62

108 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัตร  สุวรรณรัตน์ นายณัฐวัตร  สุวรรณรัตน์ ราคาต่ําสุด PP059/63 1/10/62

109 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

122,400.00            122,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์  วงค์จันทร์เสือ นางสาวพัชรินทร์  วงค์จันทร์เสือ ราคาต่ําสุด PP060/63 1/10/62

110 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจเดือน ผ่องแผ้ว นางสาวดุจเดือน ผ่องแผ้ว ราคาต่ําสุด PP061/63 1/10/62

111 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

122,400.00            122,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา  แก้ววรรณา นางสาวพิมพา  แก้ววรรณา ราคาต่ําสุด PP062/63 1/10/62

112 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  กันทะวงค์ นางสาวธนพร  กันทะวงค์ ราคาต่ําสุด PP063/63 1/10/62

113 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริมงคล  สิงห์งาม นางสาวศิริมงคล  สิงห์งาม ราคาต่ําสุด PP064/63 1/10/62

114 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภา  จันทนาอรพินท์ นางสาวอาภา  จันทนาอรพินท์ ราคาต่ําสุด PP065/63 1/10/62

115 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรีธร  มีป้อ นางสาวสิรีธร  มีป้อ ราคาต่ําสุด PP066/63 1/10/62

116 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ื

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นายวิกรณ์  นามเป็ง นายวิกรณ์  นามเป็ง ราคาต่ําสุด PP067/63 1/10/62

117 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา  ใจบุญนอก นางสาวณัฐชยา  ใจบุญนอก ราคาต่ําสุด PP068/63 1/10/62

118 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรณีย์  เกษตรสุขใจ นางสาวจิรณีย์  เกษตรสุขใจ ราคาต่ําสุด PP069/63 1/10/62

119 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพนัชกร  สอนสา นางสาวพนัชกร  สอนสา ราคาต่ําสุด PP070/63 1/10/62

120 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววิศารัตน์  ใจกลางดุก นางสาววิศารัตน์  ใจกลางดุก ราคาต่ําสุด PP071/63 1/10/62

121 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา  กันยานัน นางสาวกฤษณา  กันยานัน ราคาต่ําสุด PP072/63 1/10/62

122 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสร  ปันใจ นางสาวเกสร  ปันใจ ราคาต่ําสุด PP073/63 1/10/62

123 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินันท์  จันทร์ดง นางสาวสิรินันท์  จันทร์ดง ราคาต่ําสุด PP074/63 1/10/62

124 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา  วรรณทัย นางสาวกรรณิกา  วรรณทัย ราคาต่ําสุด PP075/63 1/10/62

125 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหญิง  นะพรม นางสาวสมหญิง  นะพรม ราคาต่ําสุด PP076/63 1/10/62

126 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแอนจารีย์  วงค์เมืองใจ นางสาวแอนจารีย์  วงค์เมืองใจ ราคาต่ําสุด PP077/63 1/10/62

127 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั โ ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรภร  ช่างเขียน นางสาวภัทรภร  ช่างเขียน ราคาต่ําสุด PP078/63 1/10/62

128 วัสดุบริโภค 13,744.00              13,744.00        เฉพาะเจาะจง นายประยูร  คําชุม นายประยูร  คําชุม ราคาต่ําสุด I025/62 28/10/62

129 วัสดุบริโภค 15,075.00              15,075.00        เฉพาะเจาะจง นางสุนันนิด  คงต่าย นางสุนันนิด  คงต่าย ราคาต่ําสุด I026/62 28/10/62

130 วัสดุบริโภค 2,650.00                2,650.00          เฉพาะเจาะจง นางวิชชุดา  คงศักดิ์ นางวิชชุดา  คงศักดิ์ ราคาต่ําสุด I027/62 28/10/62

131 วัสดุบริโภค 3,400.00                3,400.00          เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์  กันธิยะ นายรังสรรค์  กันธิยะ ราคาต่ําสุด I028/62 28/10/62

132 วัสดุบริโภค 770.00                  770.00            เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์  บุญเรือนยา นายธีระศักดิ์  บุญเรือนยา ราคาต่ําสุด I029/62 28/10/62

133 วัสดุบริโภค 1,392.00                1,392.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด ราคาต่ําสุด I030/62 28/10/62

134 จ้างส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเ 1,070.00                1,070.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต  จํากัด บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต  จํากัด ราคาต่ําสุด IT005/63 30/10/62



135 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจํากัด เอ็น.เทค.ซัพพลาย ห้างหุ่นส่วนจํากัด เอ็น.เทค.ซัพพลาย ราคาต่ําสุด A030/63 05/11/62

136 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จํากัด บริษัทเบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด A031/63 "

137 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต่ําสุด A032/63 "

138 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิ ฟาร์ม่า จํากัด บริษัท ซิลลิ ฟาร์ม่า จํากัด ราคาต่ําสุด A033/63 "

139 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนซายส์  จํากัด บริษัท คลีนซายส์  จํากัด ราคาต่ําสุด A034/63 "

140 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรกซ์ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเรกซ์ เทรดดิ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด A035/63 "

141 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.เมดิคอลซอลเตอร์  จํากัด บริษัท ยู.พี.เมดิคอลซอลเตอร์  จํากัด ราคาต่ําสุด A036/63 "

142 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต่ําสุด A037/63 "

143 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ ซัพพอร์ต จํากัด บริษัท วีอาร์ ซัพพอร์ต จํากัด ราคาต่ําสุด A038/63 "

144 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 31,640.00 31,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์ก็ แอ็คเซสเซอรี่ จํากัด บริษัท เวอร์ก็ แอ็คเซสเซอรี่ จํากัด ราคาต่ําสุด A039/63 "

145 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ําสุด A040/63 "

146 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ ซัพพอร์ต จํากัด บริษัท วีอาร์ ซัพพอร์ต จํากัด ราคาต่ําสุด A041/63 "

147 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ําสุด A042/63 "

148 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 18,960.00 18,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด ราคาต่ําสุด A043/63 15/11/62

149 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีเอส ฮอสปิตอล จํากัด บริษัท พีพีเอส ฮอสปิตอล จํากัด ราคาต่ําสุด A044/63 "

150 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,540.00 12,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริก้า(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีซีเอช ออริก้า(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด A045/63 "

151 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,915.80 14,915.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิ ฟาร์ม่า จํากัด บริษัท ซิลลิ ฟาร์ม่า จํากัด ราคาต่ําสุด A046/63 "

152 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 46,750.00 46,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.ที.ที มาร์เก็ตติ้ง จํากัด บริษัท เอ็น.ที.ที มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด A047/63 "

153 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิ ฟาร์ม่า จํากัด บริษัท ซิลลิ ฟาร์ม่า จํากัด ราคาต่ําสุด A048/63 "

154 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเรกซ์ เทรดดิ้ง บริษัท โอเรกซ์ เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด A049/63 "

155 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จํากัด บริษัท ไทยก๊อส จํากัด ราคาต่ําสุด A050/63 "

156 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เมดแลป เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย บริษัท ซีที เมดแลป เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย ราคาต่ําสุด A051/63 "

157 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานา ซัพพลาย99  จํากัด บริษัท นานา ซัพพลาย99  จํากัด ราคาต่ําสุด A052/63 "

158 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ ซัพพอร์ต จํากัด บริษัท วีอาร์ ซัพพอร์ต จํากัด ราคาต่ําสุด A053/63 "

159 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคแมนไทย จํากัด บริษัท เมดิคแมนไทย จํากัด ราคาต่ําสุด A054/63 "

160 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.ที.ที มาร์เก็ตติ้ง จํากัด บริษัท เอ็น.ที.ที มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ราคาต่ําสุด A055/63 18/11/62

161 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจํากัดอินสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ่นส่วนจํากัดอินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ําสุด A056/63 "

162 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจํากัด เจริญทรัพย์ เทรดดิ้ง ห้างหุ่นส่วนจํากัด เจริญทรัพย์ เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด A057/63 "



163 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจํากัดอินสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ่นส่วนจํากัดอินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ําสุด A058/63 "

164 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ ซัพพอร์ต จํากัด บริษัท วีอาร์ ซัพพอร์ต จํากัด ราคาต่ําสุด A059/63 "

165 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 62,640.00 62,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป บริษัท เมดิทอป ราคาต่ําสุด A060/63 19/11/62

166 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิคคิโซ  จํากัด บริษัท นิคคิโซ  จํากัด ราคาต่ําสุด A061/63 "

167 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มมีเน้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บริษัทเอ็มมีเน้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ราคาต่ําสุด A062/63 22/11/62

168 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอฟ.ซี.พี  จํากัด บริษัทเอฟ.ซี.พี  จํากัด ราคาต่ําสุด A063/63 "

169 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโรเมด จํากัด บริษัท สไปโรเมด จํากัด ราคาต่ําสุด A064/63 "

170 วัสดุเภสัชกรรม 43,250.00 43,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ที.พี.อินเตอร์ลาเบล ร้าน เอ.ที.พี.อินเตอร์ลาเบล ราคาต่ําสุด B003/63 05/11/62

171 วัสดุเภสัชกรรม 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.ที.พี. 1999 ร้านเอ.ที.พี. 1999 ราคาต่ําสุด B004/63 "

172 วัสดุเภสัชกรรม 4,060.00 4,060.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจํากัดอินสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ่นส่วนจํากัดอินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ําสุด B005/63 "

173 วัสดุเภสัชกรรม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิทอป จํากัด บริษัทเมดิทอป จํากัด ราคาต่ําสุด B006/63 "

174 วัสดุเภสัชกรรม 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา ซัพพลาย ร้านนานา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด B007/63 "

175 วัสดุเภสัชกรรม 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซิลลิคฟาร์ม่า จํากัด บริษัทซิลลิคฟาร์ม่า จํากัด ราคาต่ําสุด B008/63 14/11/62

176 วัสดุเภสัชกรรม 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนิคคิโซ จํากัด บริษัทนิคคิโซ จํากัด ราคาต่ําสุด B009/63 19/11/62

177 วัสดุเภสัชกรรม 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทซิลลิคฟาร์ม่า  จํากัด บริษัทซิลลิคฟาร์ม่า  จํากัด ราคาต่ําสุด B010/63 "

178 วัสดุเภสัชกรรม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคโนเมดิคัล  จํากัด บริษัทเทคโนเมดิคัล  จํากัด ราคาต่ําสุด B011/63 22/11/62

179 วัสดุเภสัชกรรม 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททีอาร์บี เซอร์เมดดิก้า  จํากัด บริษัททีอาร์บี เซอร์เมดดิก้า  จํากัด ราคาต่ําสุด B012/63 28/11/62

180 วัสดุเครื่องแต่งกาย               10,500.00         10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทรัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์  จํากัด บริษัทรัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์  จํากัด ราคาต่ําสุด H001/63 27/11/62

181 วัสดุเครื่องแต่งกาย 53,000.00              53,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทรัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์  จํากัด บริษัทรัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์  จํากัด ราคาต่ําสุด H002/63 28/11/62

182 วัสดุงานบ้านงานครัว 39,080.00              39,080.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจ็ค กรุ๊ป ร้านโปรเจ็ค กรุ๊ป ราคาต่ําสุด E008/63 05/11/62

183 วัสดุงานบ้านงานครัว 46,000.00              46,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.พี เทรดดิ้ง ร้านเอ.พี เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด E009/63 "

184 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,160.00                2,160.00          เฉพาะเจาะจง นส.ภัณฑิลา  ผาทอง นส.ภัณฑิลา  ผาทอง ราคาต่ําสุด E010/63 11/11/62

185 วัสดุงานบ้านงานครัว 41,730.00              41,730.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กโคเคม  จํากัด บริษัทเอ็กโคเคม  จํากัด ราคาต่ําสุด E011/63 19/11/62

186 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,590.00                4,590.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเป่าเปา ราคาต่ําสุด E012/63 "

187 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,840.00                3,840.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนจํากัดเป่าเปา ราคาต่ําสุด E013/63 "

188 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,055.00                8,055.00          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอุดมทรัพย์ ร้านโชคอุดมทรัพย์ ราคาต่ําสุด E014/63 "

189 วัสดุงานบ้านงานครัว 24,000.00              24,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคโนเมดิคัล  จํากัด บริษัทเทคโนเมดิคัล  จํากัด ราคาต่ําสุด E015/63 28/11/62

190 วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,200.00              70,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ราคาต่ําสุด F002/63 05/11/62



191 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,200.00              21,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทัศน์ศิริคอมพิวเตอร์ ร้านทัศน์ศิริคอมพิวเตอร์ ราคาต่ําสุด F003/63 "

192 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500.00                2,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทิร์นซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป  จํากัด บริษัทนอร์ทเทิร์นซิสเต็มเมอร์กรุ๊ป  จํากัด ราคาต่ําสุด F004/63 21/11/62

193 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,350.00              10,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ราคาต่ําสุด F005/63 "

194 วัสดุสํานักงาน 6,600.00                6,600.00          เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ราคาต่ําสุด D007/63 05/11/62

195 วัสดุสํานักงาน 60,000.00              60,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทีดับบลิวเซอร์วิส ร้านทีดับบลิวเซอร์วิส ราคาต่ําสุด D008/63 "

196 วัสดุสํานักงาน 52,500.00              52,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ บริษัทริโก้ ราคาต่ําสุด D009/63 "

197 วัสดุสํานักงาน 900.00                  900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล๊อค ร้านตุ๊กตาบล๊อค ราคาต่ําสุด D010/63 18/11/62

198 วัสดุสํานักงาน 27,000.00              27,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ ราคาต่ําสุด D011/63 19/11/62

199 วัสดุสํานักงาน 14,680.00              14,680.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนพคุณ ร้านนพคุณ ราคาต่ําสุด D012/63 "

200 วัสดุสํานักงาน 58,000.00              58,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่เมดิคอล ร้านเชียงใหม่เมดิคอล ราคาต่ําสุด D013/63 "

201 วัสดุสํานักงาน 7,975.00                7,975.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนเป่าเปา ราคาต่ําสุด D014/63 "

202 วัสดุไฟฟ้า 7,199.00                7,199.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนเป่าเปา ห้างหุ้นส่วนเป่าเปา ราคาต่ําสุด G002/63 19/11/62

203 วัสดุบริโภค 24,750.00              24,750.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ราคาต่ําสุด SS004/63 01/11/62

204 วัสดุบริโภค 2,700.00                2,700.00          เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์  กันธิยะ นายรังสรรค์  กันธิยะ ราคาต่ําสุด SS005/63 18/11/62

205 วัสดุบริโภค 13,445.00              13,445.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอุดมทรัพย์ ร้านโชคอุดมทรัพย์ ราคาต่ําสุด SS006/63 20/11/62

206 วัสดุก่อสร้าง-ประปา 11,336.00              11,336.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า ราคาต่ําสุด J001/63 01/11/62

207 วัสดุก่อสร้าง-ประปา 12,619.00              12,619.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า ราคาต่ําสุด J002/63 "

208 วัสดุก่อสร้าง-ประปา 6,586.00                6,586.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า ราคาต่ําสุด J003/63 "

209 วัสดุก่อสร้าง-ประปา 10,879.00              10,879.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า ราคาต่ําสุด J004/63 "

210 วัสดุก่อสร้าง-ประปา 797.00                  797.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  จํากัด บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  จํากัด ราคาต่ําสุด J005/63 13/11/62

211 วัสดุอื่นๆ 3,056.00                3,056.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า ราคาต่ําสุด K001/63 01/11/62

212 วัสดุอื่นๆ 6,970.00                6,970.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเชียการไฟฟ้า  จํากัด บริษัทเอเชียการไฟฟ้า  จํากัด ราคาต่ําสุด K002/63 01/11/62

213 วัสดุอื่นๆ 1,380.00                1,380.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์  จํากัด บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์  จํากัด ราคาต่ําสุด K003/63 27/11/62

214 วัสดุไฟฟ้า 13,483.00              13,483.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า ราคาต่ําสุด S001/63 01/11/62

215 วัสดุไฟฟ้า 1,594.30                1,594.30          เฉพาะเจาะจง ร้านปูเป้การไฟฟ้า ร้านปูเป้การไฟฟ้า ราคาต่ําสุด S002/63 "

216 วัสดุไฟฟ้า 9,990.00                9,990.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเชียการไฟฟ้า  จํากัด บริษัทเอเชียการไฟฟ้า  จํากัด ราคาต่ําสุด S003/63 01/11/62

217 วัสดุไฟฟ้า 4,500.00                4,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม แอร์คอนดิชั่น  จํากัด บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม แอร์คอนดิชั่น  จํากัด ราคาต่ําสุด S004/63 27/11/62

218 วัสดุไฟฟ้า 8,100.00                8,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี ราคาต่ําสุด S005/63 "



219 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 18,500.00              18,500.00        เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ราคาต่ําสุด T008/63 01/11/62

220 เอกซเรย์ดิจิตอล 99,000.00              99,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัททรานสเทค  จํากัด บริษัททรานสเทค  จํากัด ราคาต่ําสุด W002/63 19/11/62

221 จ้างเหมาพัฒนาระบบและทดสอบระ 150,000.00            150,000.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้ ศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้ ราคาต่ําสุด ค.013/63 1/11/62

222 วัสดุการแพทย์ 24,700.00              24,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์  จํากัด บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์  จํากัด ราคาต่ําสุด M012/63 1/11/62

223 จ้างบํารุงรักษาลิฟท์สุภัทโท 4,288.92 4,288.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด Y011/63 1/11/62

224 จ้างส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเ 533.93                  533.93            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ราคาต่ําสุด IT006/63 1/11/62

225 จ้างส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเ 820.00                  820.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ราคาต่ําสุด IT007/63 1/11/62

226 จ้างส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเ 8,774.00                8,774.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ราคาต่ําสุด IT008/63 1/11/62

227 จ้างส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเ 1,284.00                1,284.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ราคาต่ําสุด IT009/63 1/11/62

228 วัสดุบริโภค 13,769.00              13,769.00        เฉพาะเจาะจง นายประยูร  คําชุม นายประยูร  คําชุม ราคาต่ําสุด I031/63 4/11/62

229 วัสดุบริโภค 14,980.00              14,980.00        เฉพาะเจาะจง นางสุนันนิด  คงต่าย นางสุนันนิด  คงต่าย ราคาต่ําสุด I032/63 4/11/62

230 วัสดุบริโภค 2,345.00                2,345.00          เฉพาะเจาะจง นางวิชชุดา  คงศักดิ์ นางวิชชุดา  คงศักดิ์ ราคาต่ําสุด I033/63 4/11/62

231 วัสดุบริโภค 2,370.00                2,370.00          เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์  กันธิยะ นายรังสรรค์  กันธิยะ ราคาต่ําสุด I034/63 4/11/62

232 วัสดุบริโภค 830.00                  830.00            เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์  บุญเรือนยา นายธีระศักดิ์  บุญเรือนยา ราคาต่ําสุด I035/63 4/11/62

233 วัสดุบริโภค 2,125.00                2,125.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด ราคาต่ําสุด I036/63 4/11/62

234 วัสดุการแพทย์ 44,400.00              44,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์  จํากัด บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์  จํากัด ราคาต่ําสุด M015/63 5/11/62

235 วัสดุบริโภค 14,810.00              14,810.00        เฉพาะเจาะจง นายประยูร  คําชุม นายประยูร  คําชุม ราคาต่ําสุด I037/63 8/11/62

236 วัสดุบริโภค 14,870.00              14,870.00        เฉพาะเจาะจง นางสุนันนิด  คงต่าย นางสุนันนิด  คงต่าย ราคาต่ําสุด I038/63 8/11/62

237 วัสดุบริโภค 2,395.00                2,395.00          เฉพาะเจาะจง นางวิชชุดา  คงศักดิ์ นางวิชชุดา  คงศักดิ์ ราคาต่ําสุด I039/63 8/11/62

238 วัสดุบริโภค 3,455.00                3,455.00          เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์  กันธิยะ นายรังสรรค์  กันธิยะ ราคาต่ําสุด I040/63 8/11/62

239 วัสดุบริโภค 1,360.00                1,360.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด ราคาต่ําสุด I041/63 8/11/62

240 วัสดุการแพทย์ 9,000.00                9,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด MM011/63 11/11/62

241 วัสดุการแพทย์ 11,200.00              11,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด MM012/63 11/11/62

242 วัสดุการแพทย์ 2,440.00                2,440.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สทอาย เซอร์จิคัล จํากัด บริษัท เฟิร์สทอาย เซอร์จิคัล จํากัด ราคาต่ําสุด MM013/63 11/11/62

243 วัสดุการแพทย์ 2,500.00                2,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จํากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จํากัด ราคาต่ําสุด MM014/63 11/11/62

244 จ้างพัฒนาโปรแกรม HOSxp 43,795.00              43,795.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอลซอฟต์แวร์ จํากัด บริษัท บางกอก เมดิคอลซอฟต์แวร์ จํากัด ราคาต่ําสุด Y009/63 11/11/62

245 วัสดุการแพทย์ 28,900.00              28,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์  จํากัด บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์  จํากัด ราคาต่ําสุด M016/63 12/11/62

246 วัสดุการแพทย์ 87,500.00              87,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จํากัด บริษัท ออดิเมด จํากัด ราคาต่ําสุด P001/63 12/11/62



247 วัสดุการแพทย์ 64,400.00              64,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี ซอฟท์ ฟุตแคร์ จํากัด บริษัท บี ซอฟท์ ฟุตแคร์ จํากัด ราคาต่ําสุด ค.017/63 14/11/62

248 วัสดุการแพทย์ 352,000.00            352,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด M013/63 14/11/62

249 วัสดุการแพทย์ 11,000.00              11,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด M014/63 14/11/62

250 จ้างซ่อมแซมลิฟท์ตึกสุภัทโท 19,260.00              19,260.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด Y010/63 14/11/62

251 จ้างเหมาป้องกันกําจัดปลวก 8,500.00                8,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสฤษดิ์  ธิตา นายสฤษดิ์  ธิตา ราคาต่ําสุด Z002/63 14/11/62

252 วัสดุบริโภค 15,041.00              15,041.00        เฉพาะเจาะจง นายประยูร  คําชุม นายประยูร  คําชุม ราคาต่ําสุด I042/63 18/11/62

253 วัสดุบริโภค 14,425.00              14,425.00        เฉพาะเจาะจง นางสุนันนิด  คงต่าย นางสุนันนิด  คงต่าย ราคาต่ําสุด I043/63 18/11/62

254 วัสดุบริโภค 2,360.00                2,360.00          เฉพาะเจาะจง นางวิชชุดา  คงศักดิ์ นางวิชชุดา  คงศักดิ์ ราคาต่ําสุด I044/63 18/11/62

255 วัสดุบริโภค 2,965.00                2,965.00          เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์  กันธิยะ นายรังสรรค์  กันธิยะ ราคาต่ําสุด I045/63 18/11/62

256 วัสดุบริโภค 1,190.00                1,190.00          เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์  บุญเรือนยา นายธีระศักดิ์  บุญเรือนยา ราคาต่ําสุด I046/63 18/11/62

257 วัสดุบริโภค 1,700.00                1,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด ราคาต่ําสุด I047/63 18/11/62

258 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแ 20,130.00              20,130.00        เฉพาะเจาะจง นางมณฑา  สุธรรมซาว นางมณฑา  สุธรรมซาว ราคาต่ําสุด PP079/63 22/10/62

259 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแ 13,980.00              13,980.00        เฉพาะเจาะจง นางประภาศรี  แก้วเขียว นางประภาศรี  แก้วเขียว ราคาต่ําสุด PP080/63 22/10/62

260 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแ 19,710.00              19,710.00        เฉพาะเจาะจง นางวิมลพรรณ์  ชัยยาศรี นางวิมลพรรณ์  ชัยยาศรี ราคาต่ําสุด PP081/63 22/10/62

261 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแ 18,810.00              18,810.00        เฉพาะเจาะจง นางธันยสิทธิ์  วงศ์ใหญ่ นางธันยสิทธิ์  วงศ์ใหญ่ ราคาต่ําสุด PP082/63 22/10/62

262 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแ 15,510.00              15,510.00        เฉพาะเจาะจง นายธนา  อินทร์แจ่ม นายธนา  อินทร์แจ่ม ราคาต่ําสุด PP083/63 22/10/62

263 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) 4,638.45                4,638.45          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด R001/63 25/11/62

264 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) 21,398.00              21,398.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี ทันตเวช (1988) จํากัด บริษัท เอส.ดี ทันตเวช (1988) จํากัด ราคาต่ําสุด R002/63 25/11/62

265 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) 11,144.00              11,144.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จํากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จํากัด ราคาต่ําสุด R003/63 25/11/62

266 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) 11,000.00              11,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด R004/63 25/11/62

267 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) 9,072.00                9,072.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นูเด้นท์ จํากัด บริษัท นูเด้นท์ จํากัด ราคาต่ําสุด R005/63 25/11/62

268 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) 12,198.00              12,198.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด R006/63 25/11/62

269 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ทันตกรรม) 13,100.00              13,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จํากัด บริษัท ทันตสยาม จํากัด ราคาต่ําสุด R007/63 25/11/62

270 วัสดุบริโภค 14,339.00              14,339.00        เฉพาะเจาะจง นายประยูร  คําชุม นายประยูร  คําชุม ราคาต่ําสุด I048/63 25/11/62

271 วัสดุบริโภค 13,495.00              13,495.00        เฉพาะเจาะจง นางสุนันนิด  คงต่าย นางสุนันนิด  คงต่าย ราคาต่ําสุด I049/63 25/11/62

272 วัสดุบริโภค 2,932.50                2,932.50          เฉพาะเจาะจง นางวิชชุดา  คงศักดิ์ นางวิชชุดา  คงศักดิ์ ราคาต่ําสุด I050/63 25/11/62

273 วัสดุบริโภค 2,830.00                2,830.00          เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์  กันธิยะ นายรังสรรค์  กันธิยะ ราคาต่ําสุด I051/63 25/11/62

274 วัสดุบริโภค 220.00                  220.00            เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์  บุญเรือนยา นายธีระศักดิ์  บุญเรือนยา ราคาต่ําสุด I052/63 25/11/62



275 วัสดุบริโภค 1,530.00                1,530.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด บริษัท สหมิตรฟาร์ม 99 จํากัด ราคาต่ําสุด I053/63 25/11/62

276 จ้างส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเ 1,070.00                1,070.00          เฉพาะเจาะจง บรัษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จํากัด บรัษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จํากัด ราคาต่ําสุด IT010/63 29/11/62

277 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง วี.อาร์.เทคนิคซาวด์,ร้าน ร้านวี.อาร์.เทคนิคซาวด์ ราคาต่ําสุด AA001/63 11/11/62

278 ครุภัณฑ์สํานักงาน           108,000.00     108,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด ราคาต่ําสุด AA002/63 "

279 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด ราคาต่ําสุด AA003/63 19/11/62

280 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             13,600.00       13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด ราคาต่ําสุด AA004/63 "

281 ครุภัณฑ์สํานักงาน              7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดิคอล จํากัด บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดิคอล จํากัด ราคาต่ําสุด AA005/63 "

282 ครุภัณฑ์การแพทย์             98,000.00       98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอส.เค.พี.เทคนิคอล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด บริษัทเอส.เค.พี.เทคนิคอล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ราคาต่ําสุด AA006/63 27/11/62

283 ครุภัณฑ์การแพทย์              5,770.00         5,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.ซัพพลาย ร้านพี.เอส.ซัพพลาย ราคาต่ําสุด AA007/63 "

284 ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์              1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดกุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัดกุลภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ําสุด BB001/63 19/11/62

285 ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์              2,990.00         2,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด ราคาต่ําสุด BB002/63 "

286 ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์              1,650.00         1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด ราคาต่ําสุด BB003/63 "

287 ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์              4,975.00         4,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด ราคาต่ําสุด BB004/63 "

288 ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์              4,990.00         4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด ราคาต่ําสุด BB005/63 27/11/62

289 ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์             26,050.00       26,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด บริษัทนอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จํากัด ราคาต่ําสุด BB006/63 "

290 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประดับยนต์ ร้านเทพประดับยนต์ ราคาต่ําสุด DD007/63 4/11/62

291 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเจ.ซี.เมด  จํากัด บริษัทเจ.ซี.เมด  จํากัด ราคาต่ําสุด DD008/63 "

292 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเจ.ซี.เมด  จํากัด บริษัทเจ.ซี.เมด  จํากัด ราคาต่ําสุด DD009/63 "

293 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 78,671.75 78,671.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทเดรเกอร์ เมดิคัล(ประเทศไทย) จํากัด บริษัทเดรเกอร์ เมดิคัล(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด DD010/63 "

294 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเอสเค เมดิคอล แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเอสเค เมดิคอล แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ราคาต่ําสุด DD011/63 1/10/62

295 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน์การช่าง(1992) บริษัท นําวิวัฒน์การช่าง(1992) ราคาต่ําสุด DD012/63 "

296 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 6,426.31 6,426.31 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จํากัด บริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จํากัด ราคาต่ําสุด DD013/63 8/11/62

297 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 3,214.28 3,214.28 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จํากัด บริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จํากัด ราคาต่ําสุด DD014/63 12/11/62

298 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 100.00                100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านต.เกษตรยนต์ ร้านต.เกษตรยนต์ ราคาต่ําสุด DD015/63 19/11/62

299 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,400.00             2,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส ราคาต่ําสุด DD016/63 "

300 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 44,500.00            44,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. ราคาต่ําสุด DD017/63 "

301 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,000.00            13,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. ราคาต่ําสุด DD018/63 "

302 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000.00            15,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. ราคาต่ําสุด DD019/63 "



303 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,500.00             9,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. ราคาต่ําสุด DD020/63 "

304 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,000.00             2,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวี.อาร์.เทคนิคซาวด์ ร้านวี.อาร์.เทคนิคซาวด์ ราคาต่ําสุด DD021/63 27/11/62

305 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 7,430.00             7,430.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี ราคาต่ําสุด DD022/63 "

306 ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 14,550.00            14,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. บริษัทเมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด,บจก. ราคาต่ําสุด DD023/63 "

307 วัสดุยานพาหนะ 300.00                  300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มออโต้ซาวด์ หนุ่มออโต้ซาวด์,ร้าน ราคาต่ําสุด CC001/63 11/11/62

308 จ้างเก็บขยะทั่วไป เดือน ตุลาคม 

ั

240,000.00            240,000.00      เฉพาะเจาะจง นางนงนุช  กันอูบ นางนงนุช  กันอูบ ราคาต่ําสุด Z001/63 01/11/62

309 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา  ใจรินแสง นางสาวสุพัตรา  ใจรินแสง ราคาต่ําสุด PP001/63 01/11/62

310 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร  แก้วจันทร์ นางสาวกนกอร  แก้วจันทร์ ราคาต่ําสุด PP002/63 01/11/62

311 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ํ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ  ก้อนคํา นายศตวรรษ  ก้อนคํา ราคาต่ําสุด PP003/63 01/11/62

312 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เรือนคํา นางสาวเจนจิรา เรือนคํา ราคาต่ําสุด PP004/63 01/11/62

313 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ้ ั

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรมณี  จันทาอ้าย นางสาวพรมณี  จันทาอ้าย ราคาต่ําสุด PP005/63 01/11/62

314 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน์  ต๋าคําธรรม นายภาณุวัฒน์  ต๋าคําธรรม ราคาต่ําสุด PP006/63 01/11/62

315 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ํ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส  วรรณลีย์ นายวิทวัส  วรรณลีย์ ราคาต่ําสุด PP007/63 01/11/62

316 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี  ใจปินตา นางสาวราตรี  ใจปินตา ราคาต่ําสุด PP008/63 01/11/62

317 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวนันท์  สิทธิราช นางสาวสุวนันท์  สิทธิราช ราคาต่ําสุด PP009/63 01/11/62

318 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา สมเครื่อง นางสาวเจนจิรา สมเครื่อง ราคาต่ําสุด PP010/63 01/11/62

319 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

126,600.00            126,600.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต์  พุทธสาร นางสาวณัฐกานต์  พุทธสาร ราคาต่ําสุด PP011/63 01/11/62

320 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ื

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณิภา  ชีรัง นางสาวพรรณิภา  ชีรัง ราคาต่ําสุด PP012/63 01/11/62

321 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ์

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นายฉัตร์ณพัตร์  ฉัตรธดากรณ์ นายฉัตร์ณพัตร์  ฉัตรธดากรณ์ ราคาต่ําสุด PP013/63 01/11/62

322 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ื

198,000.00            198,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนพดล  ไชยชนะ นายนพดล  ไชยชนะ ราคาต่ําสุด PP014/63 01/11/62

323 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ่ ื

94,200.00              94,200.00        เฉพาะเจาะจง นายทัตพงศ์  เตชัย นายทัตพงศ์  เตชัย ราคาต่ําสุด PP015/63 01/11/62

324 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นายเจตนรินทร์  ใจสิทธิ นายเจตนรินทร์  ใจสิทธิ ราคาต่ําสุด PP016/63 01/11/62

325 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ้ ั

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายชาญฤทธิ์  ปริญจุ นายชาญฤทธิ์  ปริญจุ ราคาต่ําสุด PP017/63 01/11/62

326 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

126,240.00            126,240.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์สุณัฐชา  ภูมิเจริญ นางสาวพิมพ์สุณัฐชา  ภูมิเจริญ ราคาต่ําสุด PP018/63 01/11/62

327 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายชัยสิทธิ์  อ้ายจิต นายชัยสิทธิ์  อ้ายจิต ราคาต่ําสุด PP019/63 01/11/62

328 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นางทวนทิพ  พงษ์ปัน นางทวนทิพ  พงษ์ปัน ราคาต่ําสุด PP020/63 01/11/62

329 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายพิเชฐ  โป่บุญ นายพิเชฐ  โป่บุญ ราคาต่ําสุด PP021/63 01/11/62

330 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ื

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายสุเมฆ  ปัญญา นายสุเมฆ  ปัญญา ราคาต่ําสุด PP022/63 01/11/62



331 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พันธ์ เต๋จา นายพงษ์พันธ์ เต๋จา ราคาต่ําสุด PP023/63 01/11/62

332 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ์

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์พิไล  ฤทธิ์ลอม นางสาวพิมพ์พิไล  ฤทธิ์ลอม ราคาต่ําสุด PP024/63 01/11/62

333 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายชุมพล  อินต๊ะแก้ว นายชุมพล  อินต๊ะแก้ว ราคาต่ําสุด PP025/63 01/11/62

334 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  นพบุรี นายสุพจน์  นพบุรี ราคาต่ําสุด PP026/63 01/11/62

335 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ถาวรเมตตาจิต นายอรรถชัย ถาวรเมตตาจิต ราคาต่ําสุด PP027/63 01/11/62

336 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ื

126,240.00            126,240.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวเรศ  อุ่นอกแดง นางสาวเยาวเรศ  อุ่นอกแดง ราคาต่ําสุด PP028/63 01/11/62

337 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์  แก้วใจชื่น นางสุนีย์  แก้วใจชื่น ราคาต่ําสุด PP029/63 01/11/62

338 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ํ

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  แก้ววันดี นายปราโมทย์  แก้ววันดี ราคาต่ําสุด PP030/63 01/11/62

339 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  ศิริมูล นายยุทธนา  ศิริมูล ราคาต่ําสุด PP031/63 01/11/62

340 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  อุ่นเรือน นายณรงค์  อุ่นเรือน ราคาต่ําสุด PP032/63 01/11/62

341 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายเทพ  หงษ์สอง นายเทพ  หงษ์สอง ราคาต่ําสุด PP033/63 01/11/62

342 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์  ปันฟู นายถวัลย์  ปันฟู ราคาต่ําสุด PP034/63 01/11/62

343 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

126,600.00            126,600.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์  กันทาปา นางสาวเสาวลักษณ์  กันทาปา ราคาต่ําสุด PP035/63 01/11/62

344 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนารีนารถ  วรรณราช นางสาวนารีนารถ  วรรณราช ราคาต่ําสุด PP036/63 01/11/62

345 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

126,600.00            126,600.00      เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  ภิรมย์สกุล นายกฤษฎา  ภิรมย์สกุล ราคาต่ําสุด PP037/63 01/11/62

346 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวธีระกานต์ วงค์ดี นางสาวธีระกานต์ วงค์ดี ราคาต่ําสุด PP038/63 01/11/62

347 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ํ ้

93,960.00              93,960.00        เฉพาะเจาะจง นายคณาวุฒิ  หน่อขัติ นายคณาวุฒิ  หน่อขัติ ราคาต่ําสุด PP039/63 01/11/62

348 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

197,400.00            197,400.00      เฉพาะเจาะจง นายวัชร  สุริยะวงค์ นายวัชร  สุริยะวงค์ ราคาต่ําสุด PP040/63 01/11/62

349 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั โ

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา  ไชยา นางสาวชุติมา  ไชยา ราคาต่ําสุด PP041/63 01/11/62

350 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

93,600.00              93,600.00        เฉพาะเจาะจง นายพัทรพล  หมอยา นายพัทรพล  หมอยา ราคาต่ําสุด PP047/63 01/11/62

351 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

198,000.00            198,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิลัยวรรณ  ขอดเฝือ นางสาวพิลัยวรรณ  ขอดเฝือ ราคาต่ําสุด PP048/63 01/11/62

352 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

197,400.00            197,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์จิรา  เทพมงคล นางสาวจันทร์จิรา  เทพมงคล ราคาต่ําสุด PP049/63 01/11/62

353 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

197,400.00            197,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภรณ์  ดวงผ่อง นางสาววัชราภรณ์  ดวงผ่อง ราคาต่ําสุด PP050/63 01/11/62

354 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

196,800.00            196,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา  ทองเพ็ชร นางสาววิจิตรา  ทองเพ็ชร ราคาต่ําสุด PP051/63 01/11/62

355 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

196,800.00            196,800.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์  แจ้ใจ นางสาวกรรณิการ์  แจ้ใจ ราคาต่ําสุด PP052/63 01/11/62

356 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

196,800.00            196,800.00      เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  ขันแก้วมิ่ง นายพงศกร  ขันแก้วมิ่ง ราคาต่ําสุด PP053/63 01/11/62

357 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

125,760.00            125,760.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกกานต์  เนตรประสิทธิ์ นางสาวกนกกานต์  เนตรประสิทธิ์ ราคาต่ําสุด PP054/63 01/11/62

358 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ้ ่

7,800.00                7,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวชลนี  ศรีบุญเรือง นางสาวชลนี  ศรีบุญเรือง ราคาต่ําสุด PP055/63 01/11/62



359 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

122,400.00            122,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาฎ  ญาติทอง นางสาวนุชนาฎ  ญาติทอง ราคาต่ําสุด PP056/63 01/11/62

360 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสุณีย์  ปัญญา นางสาวสายสุณีย์  ปัญญา ราคาต่ําสุด PP057/63 01/11/62

361 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  ดวงแก้ว นายศราวุธ  ดวงแก้ว ราคาต่ําสุด PP058/63 01/11/62

362 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐวัตร  สุวรรณรัตน์ นายณัฐวัตร  สุวรรณรัตน์ ราคาต่ําสุด PP059/63 01/11/62

363 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

122,400.00            122,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์  วงค์จันทร์เสือ นางสาวพัชรินทร์  วงค์จันทร์เสือ ราคาต่ําสุด PP060/63 01/11/62

364 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจเดือน ผ่องแผ้ว นางสาวดุจเดือน ผ่องแผ้ว ราคาต่ําสุด PP061/63 01/11/62

365 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั่ ไ ื

122,400.00            122,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา  แก้ววรรณา นางสาวพิมพา  แก้ววรรณา ราคาต่ําสุด PP062/63 01/11/62

366 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  กันทะวงค์ นางสาวธนพร  กันทะวงค์ ราคาต่ําสุด PP063/63 01/11/62

367 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริมงคล  สิงห์งาม นางสาวศิริมงคล  สิงห์งาม ราคาต่ําสุด PP064/63 01/11/62

368 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภา  จันทนาอรพินท์ นางสาวอาภา  จันทนาอรพินท์ ราคาต่ําสุด PP065/63 01/11/62

369 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรีธร  มีป้อ นางสาวสิรีธร  มีป้อ ราคาต่ําสุด PP066/63 01/11/62

370 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ั ื

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นายวิกรณ์  นามเป็ง นายวิกรณ์  นามเป็ง ราคาต่ําสุด PP067/63 01/11/62

371 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา  ใจบุญนอก นางสาวณัฐชยา  ใจบุญนอก ราคาต่ําสุด PP068/63 01/11/62

372 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรณีย์  เกษตรสุขใจ นางสาวจิรณีย์  เกษตรสุขใจ ราคาต่ําสุด PP069/63 01/11/62

373 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพนัชกร  สอนสา นางสาวพนัชกร  สอนสา ราคาต่ําสุด PP070/63 01/11/62

374 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววิศารัตน์  ใจกลางดุก นางสาววิศารัตน์  ใจกลางดุก ราคาต่ําสุด PP071/63 01/11/62

375 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา  กันยานัน นางสาวกฤษณา  กันยานัน ราคาต่ําสุด PP072/63 01/11/62

376 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสร  ปันใจ นางสาวเกสร  ปันใจ ราคาต่ําสุด PP073/63 01/11/62

377 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ี ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินันท์  จันทร์ดง นางสาวสิรินันท์  จันทร์ดง ราคาต่ําสุด PP074/63 01/11/62

378 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั ่ ื ไ ้

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิกา  วรรณทัย นางสาวกรรณิกา  วรรณทัย ราคาต่ําสุด PP075/63 01/11/62

379 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหญิง  นะพรม นางสาวสมหญิง  นะพรม ราคาต่ําสุด PP076/63 01/11/62

380 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั

91,080.00              91,080.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแอนจารีย์  วงค์เมืองใจ นางสาวแอนจารีย์  วงค์เมืองใจ ราคาต่ําสุด PP077/63 01/11/62

381 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ํ ่ ั โ ื

191,520.00            191,520.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรภร  ช่างเขียน นางสาวภัทรภร  ช่างเขียน ราคาต่ําสุด PP078/63 01/11/62
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