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จ้ำง

1
เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารประจ าเดือนเมษายน 

จ านวน 1 เคร่ือง
2,400.00        2,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป ราคาเหมาะสม

1/2563

ลว.29 พ.ย. 62

2 จา้งท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5,136.00        5,136.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลด้ิง หจก.เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลด้ิง ราคาเหมาะสม
22/2563

ลว.1 พ.ค. 63

3 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 177,584.40     177,584.40  เฉพาะเจาะจง หจก.อะควาทรีท เคมินอล หจก.อะควาทรีท เคมินอล ราคาเหมาะสม
23/2563

ลว.1 พ.ค. 63

4 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์ 18,016.00       18,016.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านชาติชนาภา ผ้าม่าน โดยนาย

ภาคภมูิ ค าโสภา

ร้านชาติชนาภา ผ้าม่าน โดยนาย

ภาคภมูิ ค าโสภา
ราคาเหมาะสม

21/2563

ลว.13 พ.ค. 63

5 จา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นง.1633 6,119.33        6,119.33      เฉพาะเจาะจง บจก.เทพนครคาร์ บจก.เทพนครคาร์ ราคาเหมาะสม
24/2563

ลว.19 พ.ค. 63

6 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์(โควดิ-19) 396,000.00     396,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.อะควาทรีท เคมินอล บจก.อะควาทรีท เคมินอล ราคาเหมาะสม
25/2563

ลว.22 พ.ค. 63

8 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์(โควดิ-19) 270,000.00     270,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.แอนทัน เมดิซายเอนซ์ บจก.แอนทัน เมดิซายเอนซ์ ราคาเหมาะสม
26/2563

ลว.22 พ.ค. 63

9 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์(โควดิ-19) 944,960.00     944,960.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ซายน์ ไลน์ ซัพพลาย หจก.ซายน์ ไลน์ ซัพพลาย ราคาเหมาะสม
27/2563

ลว.22 พ.ค. 63

สรปุผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม

  ศูนยส์นับสนุนบรกิำรสขุภำพที่ 9 

วนัที่  29  เดอืน  พฤษถำคม  พ.ศ. 2563



10 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 500.00           500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์เปเรชั่น บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์เปเรชั่น ราคาเหมาะสม
79/2563

ลว.1 พ.ค. 63

11 ซ้ือน้ าด่ืม 48 ถงั 1,200.00        1,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ หจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ ราคาเหมาะสม
80/2563

ลว.12 พ.ค. 63

12 ซ้ือกระดาษสต๊ิกเกอร์โฟโต้ 4,480.00        4,480.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ราคาเหมาะสม
81/2563

ลว.12 พ.ค. 63

13 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,080.00        1,080.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ราคาเหมาะสม
82/2563

ลว.12 พ.ค. 63

14 ซ้ือววสัดุกอ่สร้าง 3,179.00        3,179.00      เฉพาะเจาะจง บจก.นิวเหรียญชัยวสัดุกอ่สร้าง บจก.นิวเหรียญชยัวสัดุกอ่สร้าง ราคาเหมาะสม
83/2563

ลว.12 พ.ค. 63

15 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1,300.00        1,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายแรก ร้านป้ายแรก ราคาเหมาะสม
84/2563

ลว.12 พ.ค. 63

16 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 250.00           250.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โตเจริญกรุ๊ป บจก.โตเจริญกรุ๊ป ราคาเหมาะสม
85/2563

ลว.12 พ.ค. 63

17 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 785.00           785.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลอเิล็กทรอนิคส์ ร้านไพศาลอเิล็กทรอนิคส์ ราคาเหมาะสม
86/2563

ลว.12 พ.ค. 63

18 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 260.00           260.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลอเิล็กทรอนิคส์ ร้านไพศาลอเิล็กทรอนิคส์ ราคาเหมาะสม
87/2563

ลว.12 พ.ค. 63

19 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพยท์ 458.00           458.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สยามวชิโก้ บจก.สยามวชิโก้ ราคาเหมาะสม
88/2563

ลว.12 พ.ค. 63

20 ซ้ือขวดบรรจแุอลกอฮอล์ 480.00           480.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ บจก.โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ ราคาเหมาะสม
89/2563

ลว.26 พ.ค. 63


