รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลเขาย้อย อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

48,555.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด

2

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,670.00 เฉพาะเจาะจง นายชิตพล ยอดแก้ว

3

ซื้อวัสดุบริโภค

2,070.00 เฉพาะเจาะจง น้าดื่มเพื่อนเพชร

4

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

2,500.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ร้านดอกไม้

6

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

7

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

8

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

447.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)

9

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

5,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)

10

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

11

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โคโลศาย จากัด

12

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัน จ้อยกลิ่น

13

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

13,378.00 เฉพาะเจาะจง ลิ้มไฮ้ทอง 2

14

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

800.00 เฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์

15

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

16

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเขาย้อยเคหะภัณพ์

17

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,829.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบุรีวัชรกิจ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๖๑

1,670.00 นายชิตพล ยอดแก้ว

1,670.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๑๗

2,070.00 น้าดื่มเพื่อนเพชร

2,070.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๒๙

36,000.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๒๕

2,500.00 รุ่งโรจน์ร้านดอกไม้

2,500.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๔

1,500.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์ร้านดอกไม้

1,500.00 รุ่งโรจน์ร้านดอกไม้

1,500.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๔

1,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โรบินสัน จากัด (มหาชน)

1,675.00 บริษทั โรบินสัน จากัด (มหาชน)

1,675.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๒๒

447.00 บริษทั สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)

447.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๒๓

5,125.00 บริษทั สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)

5,125.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๒๔

42,693.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๐๗

5,500.00 บริษทั โคโลศาย จากัด

5,500.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๐๖

1,300.00 นายวัน จ้อยกลิ่น

1,300.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๐๑

13,378.00 ลิ้มไฮ้ทอง 2

13,378.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๒๑

800.00 นานาภัณฑ์

800.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๑๖

40.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๐๓

1,250.00 ร้านเขาย้อยเคหะภัณพ์

1,250.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๐๒

2,829.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบุรีวัชรกิจ

2,829.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๐๕

42,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แพ๊ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จากัด

40.00 เฉพาะเจาะจง ซานตาเฟ่ ไอซ์ แอนด์ อิเลคทรอนิก เซ็นเตอร์

36,000.00 ทีที โทนเนอร์

42,693.00 บริษทั แพ๊ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จากัด

40.00 ซานตาเฟ่ ไอซ์ แอนด์ อิเลคทรอนิก เซ็นเตอร์

แผนปฏิบัติการ

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามแผน ไม่ตามแผน

48,555.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีที โทนเนอร์

48,555.00 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด

ราคา



















18

ซื้อวัสดุสานักงาน

19

ซื้อวัสดุสานักงาน

3,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอย108-1009

20

ซื้อวัสดุสานักงาน

1,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอย108-1009

21

ซื้อวัสดุสานักงาน

22

ซื้อวัสดุสานักงาน

23

ซื้อ พรบ.รถยนต์

24

ซื้อประกันภัยรถยนต์

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

25

ซื้อประกันภัยรถยนต์

36,601.87 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

26
27
28

ซื้อประกันภัยรถยนต์

29
30
31
32
33

จ้างเหมาบริการค่าอินเทอร์เน็ต
จ้างเหมาบริการค่าอินเทอร์เน็ต
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
จ้างซ่อมยานพาหนะ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ
จ้างเหมาทาความสะอาด

34
35
36

37
38
39

เช่าซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

12,798.00 เฉพาะเจาะจง ลิ้มไฮ้ทอง 2

820.00 เฉพาะเจาะจง เกรียงไกร พิทกั ษานุรัตน์
14,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสิควอลเปเปอร์
6,967.84 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทิพยประกันภัย จากัด

3,070.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทิพยประกันภัย จากัด
3,600.00
73,867.00
8,239.00
952.30
17,500.20
3,593.06
4,500.00
16,330.00
68,333.33

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บริษทั กรีน ฟร๊อก คอปปิเออร์ จากัด
บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี จากัด
บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จักด
บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท เพชรบุรี การ์ด กรุ๊ป แอนด์เวอรืวสิ จากัด

บริษทั เพชรมิตซู จากัด
นายนฤดล มิ่งเชื้อ

บริษทั แปดสิบมาย เซอร์วิส จากัด
บริษทั ราชาโยค จากัด

12,798.00 ลิ้มไฮ้ทอง 2

12,798.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๒๐

3,650.00 ร้านพลอย108-1009

3,650.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๑๙

1,460.00 ร้านพลอย108-1009

1,460.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๑๘

820.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๑๕

14,560.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๒๗

6,967.84

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๑๒

27,000.00 บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

27,000.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๑๑

36,601.87 บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

36,601.87

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๑๐

3,070.30

ราคาต่าสุด

3,600.00
73,867.00
8,239.00
952.30
17,500.20
3,593.06
4,500.00
16,330.00
68,333.33

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๐๙
สัญญา 2/2562
พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๒๘
พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๒๐
พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๒๓
สัญญา 1/2562
พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๒๑
พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๑๙

820.00 เกรียงไกร พิทกั ษานุรัตน์
14,560.00 ร้านคลาสิควอลเปเปอร์
6,967.84 บริษทั ทิพยประกันภัย จากัด

3,070.30 บริษทั ทิพยประกันภัย จากัด
3,600.00
73,867.00
8,239.00
952.30
17,500.20
3,593.06
4,500.00
16,330.00
68,333.33

บริษทั กรีน ฟร๊อก คอปปิเออร์ จากัด
บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี จากัด
บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จักด
บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท เพชรบุรี การ์ด กรุ๊ป แอนด์เวอรืวสิ จากัด

บริษทั เพชรมิตซู จากัด
นายนฤดล มิ่งเชื้อ

บริษทั แปดสิบมาย เซอร์วิส จากัด
บริษทั ราชาโยค จากัด

สัญญา 3/2562

จ้างซ่อมยานพาหนะ
จ้างซ่อมครุภณ
ั พ์คอมพิวเตอร์

7,270.00 เฉพาะเจาะจง ชูชีพ ชูเกียรติ ช่างยนต์
1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายดืคอมพิวเตอร์

7,270.00 ชูชีพ ชูเกียรติ ช่างยนต์
1,600.00 ร้านมายดืคอมพิวเตอร์

7,270.00
1,600.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

จ้างซ่อมยานพาหนะ
จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

9,600.00 เฉพาะเจาะจง เจริญผลแอร์
6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดพ โซลูชั่น จากัด

9,600.00 เจริญผลแอร์
6,420.00 บริษทั เดพ โซลูชั่น จากัด

9,600.00
6,420.00

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

สัญญา 4/2562
พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๑๘
พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๑๗
พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๐๑
พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๒๒

88,989.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๑/๒๒๓

850.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๕

40

จ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้า

88,989.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ ร้อยลาภ

88,989.00 นายสุวิทย์ ร้อยลาภ

41

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

850.00 เฉพาะเจาะจง เอเค อิเล็กทรอนิค

850.00 เอเค อิเล็กทรอนิค


























42

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

180.00 เฉพาะเจาะจง บางเค็มเทคนิค

43

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

44

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

220.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จากัด

45

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

579.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จากัด

46

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

47

ซื้อวัสดุสานักงาน

290.00 เฉพาะเจาะจง ลิ้มไฮ้ทอง 2

48

ซื้อวัสดุสานักงาน

16,202.00 เฉพาะเจาะจง ลิ้มไฮ้ทอง 2

49

ซื้อวัสดุสานักงาน

50

38,710.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

1,670.00 เฉพาะเจาะจง นายชิตพล ยอดแก้ว

900.00 บางเค็มเทคนิค

180.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๐

38,710.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๖๑

220.00 สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จากัด

220.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๖

579.50 สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จากัด

579.50

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๖

1,670.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๔

290.00 ลิ้มไฮ้ทอง 2

290.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๙

16,202.00 ลิ้มไฮ้ทอง 2

16,202.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๔๑

38,710.00 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

1,670.00 นายชิตพล ยอดแก้ว

800.00 เฉพาะเจาะจง เกรียงไกร พิทกั ษานุรัตน์

800.00 เกรียงไกร พิทกั ษานุรัตน์

800.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๔๔

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

3,862.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิมเมอร์ พลัส จากัด

3,862.70 บริษทั สคิมเมอร์ พลัส จากัด

3,862.70

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๓๘

51

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

5,007.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ท่าไทย จากัด

5,007.60 บริษทั ท่าไทย จากัด

5,007.60

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๑

52

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

120.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๒๘

53

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

40,264.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั แพ๊ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จากัด

40,264.10 บริษทั แพ๊ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จากัด

40,264.10

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๔๐

54

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

25,500.00 เฉพาะเจาะจง ปฏิภาณ เตชาภินนั ท์

25,500.00 ปฏิภาณ เตชาภินนั ท์

25,500.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๔๗

55

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

11,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์

11,280.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์

11,280.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๔๕

56

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

3,204.00 เฉพาะเจาะจง ลิ้มไฮ้ทอง 2

3,204.00 ลิ้มไฮ้ทอง 2

3,204.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๔๑

57

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

4,536.00 เฉพาะเจาะจง ลิ้มไฮ้ทอง 2

4,536.00 ลิ้มไฮ้ทอง 2

4,536.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๔๒

58

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1,328.00 เฉพาะเจาะจง วัน จ้อยกลิ่น

1,328.00 วัน จ้อยกลิ่น

1,328.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๔๓

59

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

12,000.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๓๒

60

ซื้อวัสดุบริโภค

1,710.00 เฉพาะเจาะจง น้าดื่มเพื่อนเพชร

1,710.00 น้าดื่มเพื่อนเพชร

1,710.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ซ.๖๒/๐๔๖

61

เช่าซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีน ฟร็อก คอปปิเออร์ จากัด

3,600.00 บริษทั กรีน ฟร็อก คอปปิเออร์ จากัด

3,600.00

ราคาต่าสุด

สัญญา 2/2562

62

จ้างซ่อมยานหนะ

2,630.00 เฉพาะเจาะจง ชูชีพ ชูเกียรติ ช่างยนต์

2,630.00 ชูชีพ ชูเกียรติ ช่างยนต์

2,630.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๓๒

63

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

4,750.00 เฉพาะเจาะจง ปรมัตถ์ คอมพิวเตอร์

4,750.00 ปรมัตถ์ คอมพิวเตอร์

4,750.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๓๔

120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรภัณฑ์

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีเพชรยางยนต์ จากัด

120.00 ร้านพัชรภัณฑ์

12,000.00 บริษทั ศรีเพชรยางยนต์ จากัด
























64

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

9,300.00 เฉพาะเจาะจง ปรมัตถ์ คอมพิวเตอร์

9,300.00 ปรมัตถ์ คอมพิวเตอร์

9,300.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๓๓

65

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

12,626.00 เฉพาะเจาะจง ปรมัตถ์ คอมพิวเตอร์

12,626.00 ปรมัตถ์ คอมพิวเตอร์

12,626.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๓๕

66

จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์

856.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอช นิค จากัด

856.00 บริษทั ที เอช นิค จากัด

856.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๒๙

67

จ้างซ่อมยานพาหนะ

150.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดยางยนต์

150.00 สมคิดยางยนต์

150.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๓๐

68

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

182.00 เฉพาะเจาะจง เขาย้อยก๊อปปี้เซ็นเตอร์

182.00 เขาย้อยก๊อปปี้เซ็นเตอร์

182.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๓๑

69

จ้างตรวจเช็คครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์

11,000.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๒๔

70

จ้างซ่อมยานพาหนะ

5,269.22 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า เพชรบุรี จากัด

5,269.22 บริษทั โตโยต้า เพชรบุรี จากัด

5,269.22

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๕๐

71

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ อินเตอร์ ซัพพลาย จากัด

3,210.00 บริษทั ไพโอเนียร์ อินเตอร์ ซัพพลาย จากัด

3,210.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๔๙

72

จ้างสูบสิ่งปฏิกลู

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ดวงดาว เหนือโพธิท์ อง

6,000.00 ดวงดาว เหนือโพธิท์ อง

6,000.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๕๑

73

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

17,500.20

ราคาต่าสุด

สัญญา 1/2562

74

จ้างซ่อมยานพาหนะ

800.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๕๒

75

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์

56,641.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี จากัด

56,641.00 บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี จากัด

56,641.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๕๕

76

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์

45.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี จากัด

45.00 บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี จากัด

45.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๖๔

77

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์

1,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี จากัด

1,035.00 บริษทั ศูนย์แลบธนบุรี จากัด

1,035.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๖๕

78

จ้างเหมาบริการค่าอินเทอร์เน็ต

8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด

8,239.00 บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด

8,239.00

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๕๔

79

จ้างเหมาบริการค่าอินเทอร์เน็ต

952.30

ราคาต่าสุด

พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/จ.๖๒/๐๕๓

80

จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ

17,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปดสิบมาย เซอร์วิส จากัด

17,865.00 บริษทั แปดสิบมาย เซอร์วิส จากัด

17,865.00

ราคาต่าสุด

สัญญา 3/2562

81

จ้างเหมาทาความสะอาด

68,333.33 เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชาโยค จากัด

68,333.33 บริษทั ราชาโยค จากัด

68,333.33

ราคาต่าสุด

สัญญา 4/2562

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นาวิวัฒน์การช่าง(1992) จากัด

17,500.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรบุรี การ์ด กรุ๊ป แอนด์เวอรืวสิ จากัด
800.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเชษฐ

952.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

11,000.00 บริษทั นาวิวัฒน์การช่าง(1992) จากัด

17,500.20 บริษัท เพชรบุรี การ์ด กรุ๊ป แอนด์เวอรืวสิ จากัด
800.00 อู่ช่างเชษฐ

952.30 บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)




















