
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผู้
เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่
เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป

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

1 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 11,780.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลริ

ตา  วงค์คง นางสาวลริตา  วงค์คง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           95/2563          
1/11/2562

2 จ้างเหมาบรกิาร
ประจําเดือน พ.ย.62 12,450.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชิต 

 นาวิชา นายอนุชิต  นาวิชา
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           96/2563          
1/11/2562

3 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย
จาตุรงค์  
จันทร์ดี

นายจาตุรงค์  จันทร์ดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           97/2563          
1/11/2562

4 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 8,740.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนิรุทธิ์

  นรายศ นายอนิรุทธิ์  นรายศ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           98/2563          
1/11/2562

5 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอา
ริยา  ชาย
ฉลาด

นางสาวอาริยา  ชายฉลาด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           99/2563          
1/11/2562

6 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ
ประจําเดือน ก.ย.62 14,756.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไทย
เอ็นไวรอน
เม้นท์ ซีส
เท็มส์

หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีส
เท็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           100/2563          

1/11/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 2562
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง



7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน เม.ย.62 47,327.80         วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วนิดา
การ
ปิโตรเลียม

หจก.วนิดาการปิโตรเลียม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           102/2563          

1/11/2562

8 จ้างเหมาประกอบอาหาร
ประจําเดือน ต.ค.62 50,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           103/2563          

1/11/2562

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน
ประจําเดือน ก.ย.62 2,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน น้ําดื่ม

วาริน ร้าน น้ําดื่มวาริน
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           104/2563          
1/11/2562

10 จ้างตรวจวิเคราะห์
ประจําเดือน พ.ย.62 95,096.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท 
ศูนย์แล็
บธนบุรี จํา
กีด

บริษัท ศูนย์แล็บธนบุรี จํากีด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           105/2563          
1/11/2562

11 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 87,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เค
แอนด์เค 
เซ
นทรัลซัพ
พลาย

หจก.เคแอนด์เค เซนทรัลซัพพลาย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           106/2563          
8/11/2562

12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน พ.ย.62 2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง PJ การค้า PJ การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           107/2563          

8/11/2562

13 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 20,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน บีบีโก
ลบอล 
เซอร์วิส

ร้าน บีบีโกลบอล เซอร์วิส
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           108/2563          
8/11/2562

14 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 21,860.10          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เค.เอช.
ที.
เซ็นทรัลซัพ
พลาย จํากัด

บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย 
จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           109/2563          

12/11/2562



15 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส
เมดิคอลซิส
เต็มส์ 
(ประเทศ
ไทย) จํากัด

บ.ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           110/2563          

12/11/2562

16 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 4,200.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.แมน 
ฟาร์มา 
จํากัด

บ.ที.แมน ฟาร์มา จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        111/2563      

14/11/2562

17 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 2,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พร็อพ
เพอร์ตี้ เคมี
 จํากัด

บ.พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       112/2563    14/11/2562

18 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 4,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน 

จํากัด บ.ยนูีซัน จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        113/2563       

14/11/2562

19 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 3,200.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์

แล็บ จํากัด บ.สตาร์แล็บ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       114/2563       

14/11/2562

20 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 3,210.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดดิ
ไฟว์ฟาร์ม่า
 จํากัด

บ.เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       115/2563      

14/11/2562

21 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 3,424.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การ

เภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        116/2563       

14/11/2562

22 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 17,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การ

เภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        117/2563     

14/11/2562

23 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 18,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การ

เภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        118/2563     

14/11/2562



24 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 40,493.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การ

เภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        119/2563      

14/11/2562

25 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 35,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การ

เภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        120/2563       

14/11/2562

26 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 20,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การ

เภสัชกรรม องคก์ารเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        121/2563       

14/11/2562

27 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 9,046.86            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การ

เภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       122/2563       

14/11/2562

28 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 48,342.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การ

เภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน      123/2563       

14/11/2562

29 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 17,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซ็ลทรัล
โพลีเทรด
ดิ้ง จํากัด

บ.เซ็ลทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       124/2563       

14/11/2562

30 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 16,820.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ด
รักแลบบอ
ราทอรีส์ 
จํากัด

บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรีส์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       125/2563       

14/11/2562

31 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 30,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอร์ลิน
ฟาร์มาซูติ
คอล
อินดัสตรี้ 
จํากัด

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
รี้ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       126/2563       

14/11/2562



32 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 5,375.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล

ฟาร์ม จํากัด บ.โกลบอลฟาร์ม จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        127/2563       

14/11/2562

33 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 16,680.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.แมน 
ฟาร์มา 
จํากัด

บ.ที.แมน ฟาร์มา จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        128/2563       

14/11/2562

34 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 88,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิ

กา จํากัด บ.ฟาร์มาดิกา จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        129/2563       

14/11/2562

35 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 33,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล

ฟาร์ม จํากัด บ.โกลบอลฟาร์ม จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน     130/2563       14/11/2562

36 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 21,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แคสป้า 
ฟาร์มาซูติ
คอล จํากัด

บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       131/2563       

14/11/2562

37 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 8,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดดิ
ไฟว์ฟาร์ม่า
 จํากัด

บ.เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จํากัด
มคีุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       132/2563       

14/11/2562

38 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 18,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แก้ว
มังกรเภสัช
 จํากัด

บ.แก้วมังกรเภสัช จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       133/2563       

14/11/2562

39 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 45,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอร์ลิน
ฟาร์มาซูติ
คอล
อินดัสตรี้ 
จํากัด

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
รี้ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       134/2563       

14/11/2562



40 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 16,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.วี.แอนด์.
วี กรุงเทพ 
จํากัด

บ.วี.แอนด์.วี กรุงเพท จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       135/2563       

14/11/2562

41 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 24,250.00         -         วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.เอ็น.พี 
เฮลท์แคร์ 
จํากัด

บ.ที.เอ็น.พี เฮลท์แคร์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        136/2563      

14/11/2562

42 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 10,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิ

กา จํากัด บ.ฟาร์มาดิกา จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       137/2563       

14/11/2562

43 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 9,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พีเอ็ม
แอล พลัส 
จํากัด

บ.พีเอ็มแอล พลัส จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน      138/2563       

14/11/2562

44 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 10,980.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ 

จํากัด บ.เมดไลน์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน      139/2563      14/11/2562

45 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 51,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์

แล็บ จํากัด บ.สตาร์แล็บ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน     140/2563       14/11/2562

46 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 15,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอช.เค.
เมดิซีน 
จํากัด

บ.เอช.เค.เมดิซีน จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        141/2563       

14/11/2562

47 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 29,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.คอสม่า 
เทรดดิ้ง 
จํากัด

บ.คอสม่า เทรดดิ้ง จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        142/2563      

14/11/2562

48 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 26,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน

 จํากัด หจก.ภาสิน จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน        143/2563      

14/11/2562



49 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 705.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน

ลือยนตกิจ ร้านลือยนตกิจ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           144/2563          
14/11/2562

50 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 50,867.80          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เคซีพี
กรุ๊ป 2015 
(สํานักงาน
ใหญ่)

หจก.เคซีพีกรุ๊ป 2015 (สํานักงาน
ใหญ่)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           145/2563          

14/11/2562

51 ซื้อวัสดุอื่นๆ
ประจาํเดือน พ.ย.62 23,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน

 จํากัด หจก.ภาสิน จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           146/2563          
14/11/2562

52 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 27,820.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอด้า 
เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด

บ.ไอด้า เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           147/2563          
14/11/2562

53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจําเดือน พ.ย.62 2,360.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมิตร

อารีย์ ร้านมิตรอารีย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           148/2563          
14/11/2562

54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประจําเดือน พ.ย.62 269.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสงวน

คอนกรีต ร้านสงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           149/2563          
14/11/2562

55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประจําเดือน พ.ย.62 1,275.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสงวน

คอนกรีต ร้านสงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           150/2563          
14/11/2562

56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประจําเดือน พ.ย.62 1,427.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสงวน

คอนกรีต ร้านสงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           151/2563          
14/11/2562



57 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประจําเดือน พ.ย.62 47,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์ม

เมอร์ จํากัด บ.เฟิร์มเมอร์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           152/2563          
15/11/2562

58 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประจําเดือน พ.ย.62 6,090.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แล็บ
มาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ 
จํากัด

บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           153/2563          
15/11/2562

59 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประจําเดือน พ.ย.62 85,120.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค

 จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           154/2563          
15/11/2562

60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประจําเดือน พ.ย.62 123,984.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค

 จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           155/2563          
15/11/2562

61 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประจําเดือน พ.ย.62 49,016.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เจน ไบ
โอชาย
เอนซ์ จํากัด

บ.เจน ไบโอชายเอนซ์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           156/2563          
15/11/2562

62 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประจําเดือน พ.ย.62 75,008.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอเมด 
ลาบอรา
ทอรี่ จํากัด

บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           157/2563          
15/11/2562

63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประจําเดือน พ.ย.62 110,504.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค

 จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           158/2563          
15/11/2562

64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประจําเดือน พ.ย.62 1,149.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสงวน

คอนกรีต ร้านสงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           159/2563          
15/11/2562

65 ซื้อวัสดุอื่นๆ
ประจําเดือน พ.ย.62 130.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสงวน

คอนกรีต ร้านสงวนคอนกรีต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน           160/2563          
15/11/2562



66 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
ประจําเดือน พ.ย.62 990.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สากล
เฟอร์นิเจอร์
 แอนด์
อิเล็คตริค

หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           161/2563          

18/11/2562

67 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 4,815.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แจ็คเจีย
อุตสาหกรร
ม (ไทย)

บ.แจ็คเจียอุตสาหกรรม (ไทย)
มคีุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           162/2563          

19/11/2562

68 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 4,060.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.

ซัพพลาย ร้าน เค.พี.ซัพพลาย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           163/2563          

19/11/2562

69 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 30,570.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.F.C.P. 

จํากัด บ.F.C.P. จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           164/2563          

19/11/2562

70 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 4,601.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.DKSH 

จํากัด บ.DKSH จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           165/2563          

19/11/2562

71 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 54,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.F.C.P. 

จํากัด บ.F.C.P. จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           166/2563          

19/11/2562

72 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 34,250.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.F.C.P. 

จํากัด บ.F.C.P. จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           167/2563          

19/11/2562

73 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 8,752.60            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โอเร็กซ์
เทรดดิ้ง 
จํากัด

บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้ง จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           168/2563          

19/11/2562

74 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 17,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การ

เภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           169/2563          

19/11/2562



75 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 6,420.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.DKSH 

จํากัด บ.DKSH จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           170/2563          

19/11/2562

76 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 8,988.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.DKSH 

จํากัด บ.DKSH จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           171/2563          

19/11/2562

77 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 16,375.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส

 จํากัด บ.ไทยก๊อส จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           172/2563          

19/11/2562

78 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 52,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.PN โปร
ดักส์
นครสวรรค์

บ.PN โปรดักส์นครสวรรค์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           173/2563          

19/11/2562

79 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 30,929.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.PN โปร
ดักส์
นครสวรรค์

บ.PN โปรดักส์นครสวรรค์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           174/2563          

19/11/2562

80 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 20,610.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไบโอคอ
ททอน 
จํากัด

บ.ไบโอคอททอน จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           175/2563          

19/11/2562

81 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 11,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ 

เมด จํากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           176/2563          

19/11/2562

82 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 9,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น

 แมนู จํากัด บ.โมเดอร์น แมนู จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       177/2563      

20/11/2562

83 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 23,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น

 แมนู จํากัด บ.โมเดอร์น แมนู จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       178/25623      

20/11/2562



84 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญ

เภสัข จํากัด บ.จรูญเภสัข จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       179/2563       

20/11/2562

85 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 9,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.หมอยา
ไทย 101 
จํากัด

บ.หมอยาไทย 101 จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน      180/2563       

20/11/2562

86 ซื้อเวชภัณฑย์า 
ประจําเดือน พ.ย.62 29,150.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านชวิน
เซ็นท์ ฟาร์
เมด

ร้านชวินเซ็นท์ ฟาร์เมด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       181/2563       

20/11/2562

87 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 80,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอส
เอช 
(ประเทศ
ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       182/2563       

20/11/2562

88 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 20,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอส
เอช 
(ประเทศ
ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       183/2563       

20/11/2562

89 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 12,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล

ฟาร์ม จํากัด บ.โกลบอลฟาร์ม จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       184/2563       

20/11/2562

90 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.62 10,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล

ฟาร์ม จํากัด บ.โกลบอลฟาร์ม จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       185/2563       

20/11/2562

91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจําเดือน พ.ย.62 6,760.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง JP คอมส์ JP คอมส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       186/2563       

21/11/2562

92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจําเดือน พ.ย.62 4,750.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน

คอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       187/2563       

21/11/2562



93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจําเดือน พ.ย.62 3,250.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง JP คอมส์ JP คอมส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       188/2563       

21/11/2562

94 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ประจําเดือน พ.ย.62 53,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอส
เอช 
(ประเทศ
ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน       189/2563       

22/11/2562

95 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจาํเดือน พ.ย.62 1,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

สํานักงาน
คณะกรรมก
ารอาหาร
และยา 
กรม
ควบคุม
วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมควบคุมวัตถุเสพติด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน            190/2563            

22/11/2562

96 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 
ประจําเดือน พ.ย.63 2,930.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

สํานักงาน
คณะกรรมก
ารอาหาร
และยา 
กรม
ควบคุม
วัตถุเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมควบคุมวัตถุเสพติด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน            191/2563            

22/11/2562

97 ซื้อวัสดุยายพาหนะและขนส่ง
ประจําเดือน พ.ย.62 3,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเล้า

การยาง ร้านเล้าการยาง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน            192/2563            

22/11/2562

98 ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 2,750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายทรงธร 

 ตรีเวิน นายทรงธร  ตรีเวิน
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน            193/2563            

25/11/2562



99 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประจําเดือน พ.ย.62 75,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แปซิคฟิค

 เฮลธ์แคร์ บ.แปซิคฟิค เฮลธ์แคร์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           194/2563          

25/11/2562

100 ซื้อวัสดุสํานักงาน
ประจําเดือน พ.ย.62 5,885.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บูสท์ ดริ้
งกิ้งวอเตอร์
 จํากัด

บ.บูสท์ ดริ้งกิ้งวอเตอร์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           196/2563          

25/11/2562

101 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 37,690.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน จง
เจริญ
เด็นทัลแลป

ร้าน จงเจริญเด็นทัลแลป
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           197/2563          

26/11/2562

102 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 15,560.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน จง
เจริญ
เด็นทัลแลป

ร้าน จงเจริญเด็นทัลแลป
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           198/2563          

26/11/2562

103 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 20,190.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน จง
เจริญ
เด็นทัลแลป

ร้าน จงเจริญเด็นทัลแลป
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           199/2563          

26/11/2562

104 ซื้อวัสดุทันตกรรม
ประจําเดือน พ.ย.62 40,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็มมีเน้น

 จํากัด บ.เอ็มมีเน้น จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           200/2563          

26/11/2562

105 ซื้อวัสดุทันตกรรม
ประจําเดือน พ.ย.62 17,360.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดาร์ฟี่ 

จํากัด บ.ดาร์ฟี่ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           201/2563          

26/11/2562

106 ซื้อวัสดุทันตกรรม
ประจําเดือน พ.ย.62 29,280.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เซี่ยง
ไฮ้ทันต
ภัณฑ์

หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           202/2563          

26/11/2562

107 ซื้อวัสดุทันตกรรม
ประจําเดือน พ.ย.62 1,900.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์ 

เมท จํากัด บ.เด็นท์ เมท จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           203/2563          

26/11/2562



108 ซื้อวัสดุทันตกรรม
ประจําเดือน พ.ย.62 4,150.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี 

เด็น จํากัด บ.วี อาร์ พี เด็น จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           204/2563          

26/11/2562

109 ซื้อวัสดุสํานักงาน
ประจําเดือน พ.ย.62 8,026.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านภัทร
พันธ์
พาณิชย์

ร้านภัทรพันธ์พาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           205/2563          

26/11/2562

110 ซื้อวัสดุงานบ้านงานบ้านงานครัว
ประจําเดือน พ.ย.62 55,545.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านภัทร
พันธ์
พาณิชย์

ร้านภัทรพันธ์พาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           206/2563          

26/11/2562

111 จ้างเหมาบริการ
ประจําเดือน พ.ย.62 27,795.39          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ 
ผู้จําหน่าย
โตโยต้า

บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จําหน่าย
โตโยต้า

มีคณุสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           207/2563          

26/11/2562

112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน พ.ย.62 2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน PJ 

การค้า ร้าน PJ การค้า
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           208/2563          

26/11/2562

113 ซื้อวัสดุสํานักงาน
ประจําเดือน พ.ย.62 838.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน
รุ่งเรือง
พาณิชย์

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           209/2563          

26/11/2562

114 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
ประจําเดือน พ.ย.62 2,700.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน
รุ่งเรือง
พาณิชย์

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           210/2563          

26/11/2562

115 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
ประจําเดือน พ.ย.62 1,900.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน
รุ่งเรือง
พาณิชย์

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           211/2563          

26/11/2562

116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจําเดือน พ.ย.62 550.00               - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน
รุ่งเรือง
พาณิชย์

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน           212/2563          

26/11/2562

รวม 2,694,795.55     


