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สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน1 ฝาขวดแก้วขนาด 4 OZ.และอ่ืนๆ จ านวน 4 รายการ 6,634.00                   6,634.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แซค ซายน์ เอ็นจ์ หจก.แซค ซายน์ เอ็นจ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01084

2 SODIUM ALGINATE,LOBA จ านวน 1 รายการ 3,081.60                   3,081.60        เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีเค ซายเอ็นซ์ บ.ทีทีเค ซายเอ็นซ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01094
3 แก๊ส 15 กก. และอ่ืนๆ จ านวน 2 รายการ 740.00                      740.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคลังแก๊ส 2018 ร้านคลังแก๊ส 2018 คุณสมบัติครบถ้วน 01-01109
4 ถุงมือ และอ่ืนๆ จ านวน 6 รายการ 3,120.00                   3,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเท้ียม (ตลาดไท) ร้านลุงเท้ียม (ตลาดไท) คุณสมบัติครบถ้วน 01-01182
5 Forceps 15 น้ิว ปลายโค้ง (ท่ีคีบ) จ านวน 1 รายการ 1,444.50                   1,444.50        เฉพาะเจาะจง หจก.แซค ซายน์ เอ็นจ์ หจก.แซค ซายน์ เอ็นจ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01198
6 เดล่ีใยขัดเอนกประสงค์ และอ่ืนๆ 2,373.00                   2,373.00        เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร คุณสมบัติครบถ้วน 01-01248
7 ต้นพุดศุภโชค ไทรด่าง สนหอม 2,100.00                   2,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วยไม้หลากสี ตลาดไท ร้านกล้วยไม้หลากสี ตลาดไท คุณสมบัติครบถ้วน 01-01522
8 สะโพกไก่ติดกระดูก และอ่ืนๆ จ านวน 4 รายการ 2,695.56                   2,695.56        เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร คุณสมบัติครบถ้วน 01-01539
9 มัตติวิตามิน (ซองแดง) และอ่ืนๆ จ านวน 4 รายการ 1,650.00                   1,650.00        เฉพาะเจาะจง บ.เจ วี พี (2016) จก. บ.เจ วี พี (2016) จก. คุณสมบัติครบถ้วน 01-01540
10 ถ่ัวลิสง และอ่ืนๆ จ านวน 5 รายการ 996.00                      996.00           เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร คุณสมบัติครบถ้วน 01-01559
11 Murashige and Skoog 802.50                      802.50           เฉพาะเจาะจง หจก.แซค ซายน์ เอ็นจ์ หจก.แซค ซายน์ เอ็นจ์ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01200
12 แก้วมัค NB TILE THAIB และอ่ืนๆ จ านวน 7 รายการ 2,400.00                   2,400.00        เฉพาะเจาะจง บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารังสิต บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารังสิต คุณสมบัติครบถ้วน 01-01292
13 เชือกฟาง และอ่ืนๆ จ านวน 7 รายการ 3,600.00                   3,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสว่าง (ประตูน้ าพระอินทร์) ร้านแสงสว่าง (ประตูน้ าพระอินทร์) คุณสมบัติครบถ้วน 01-01488
14 สะโพกหมู จ านวน 1 รายการ 2,551.78                   2,551.78        เฉพาะเจาะจง ร้าน น.ส.นันทภัค สุดวิลัย ร้าน น.ส.นันทภัค สุดวิลัย คุณสมบัติครบถ้วน 01-01106
15 สังฆทาน จ านวน 9 ชุด 4,500.00                   4,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพลทองสังฆภัณฑ์ (ตลาดไท) ร้านพลทองสังฆภัณฑ์ (ตลาดไท) คุณสมบัติครบถ้วน 01-01369
16 เทียนน้ ามนต์ และอ่ืนรๆ จ านวน 8 รายการ 482.00                      482.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพลทองสังฆภัณฑ์ (ตลาดไท) ร้านพลทองสังฆภัณฑ์ (ตลาดไท) คุณสมบัติครบถ้วน 01-01372
17 หัวหมู (เคร่ืองเซ่นไหว้) และอ่ืนๆ 5,518.00                   5,518.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน นายชัยฤทธ์ิ แจ่มจ ารัส และ ร้านขนมไทยทิพวรรณ ร้าน นายชัยฤทธ์ิ แจ่มจ ารัส และ ร้านขนมไทยทิพวรรณ คุณสมบัติครบถ้วน 01-01535
18 โอวัลตินถุง และอ่ืนๆ จ านวน 3 รายการ 945.00                      945.00           เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร คุณสมบัติครบถ้วน 01-01366
19 แก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 1 รายการ 150.02                      150.02           เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพปิโตรเลียม บ.กรุงเทพปิโตรเลียม คุณสมบัติครบถ้วน 01-01450
20 หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 80A และอ่ืนๆ จ านวน 7 รายการ 28,429.80                  28,429.80       เฉพาะเจาะจง บ.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จก. บ.ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จก. คุณสมบัติครบถ้วน 01-01082
21 ถุงขยะด า 18X20 น้ิว และอ่ืนๆ จ านวน 4 รายการ 7,704.00                   7,704.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เวอร์เทคซัพพลายแอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.เวอร์เทคซัพพลายแอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คุณสมบัติครบถ้วน 01-01254
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