
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

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

1
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวประไพรัตน  

ทุยนอย

นางสาวประไพรัตน  

ทุยนอย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

2
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
10,290.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญญลักษณ  

เข็มดวง

นางสาวธัญญลักษณ  

เข็มดวง

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

3
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

4
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป นายสุทธิชัย  มีศิลป

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

5
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
10,290.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปริยวศิว ดีเยี่ยม น.ส.ปริยวศิว ดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

6
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.64
2,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวาริน น้ําดื่มวาริน

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ก.ค.2564

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อหรือจาง



7
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีส

เต็มส

บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีส

เต็มส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

8
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
73,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ประกายมาศ 

คอนสตรัคชั่น

หจก.ประกายมาศ 

คอนสตรัคชั่น

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 1/8/2564

9
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
8,798.37            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 4/8/2564

10
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
9,897.50            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เค.เอช.ที.เซ็นท

รับซัพพลาย จํากัด

บ.เค.เอช.ที.เซ็นท

รับซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 5/8/2564

11

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

6,240.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ประสิทธิ์พาณิชย ราน ประสิทธิ์พาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

12

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

30,093.75          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

13

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

41,520.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

14

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

19,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

15

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

96,016.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เจนไบโอซายเอนซ 

จํากัด

บ.เจนไบโอซายเอนซ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564



16

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

140,395.29        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่

 จํากัด

บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

17

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

186,444.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จํากัด บ.ไดแอกโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

18

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

27,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

19

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

2,140.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

20
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
10,288.05          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

21
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
1,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โฟกัส ราน โฟกัส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 6/8/2564

22
จางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
6,814.30            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

บ.โตโยตาเพชรบูรณ 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

23
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.64
784.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

24
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
2,400.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564



25
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,100.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

26
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,809.20            - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

27
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
6,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

สนง.คณะกรรมการ

อาหารและยา

สนง.คณะกรรมการ

อาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

28
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
22,780.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

29
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
15,996.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

30
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
15,576.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.เอ็น พี เฮลแคร 

จํากัด

บ.ที.เอ็น พี เฮลแคร 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

31
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
29,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดดิไฟว ฟารมา 

จํากัด

บ.เมดดิไฟว ฟารมา 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

32
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
31,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน จํากัด บ.เมดไลน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

33
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
10,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

 จํากัด

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564



34

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

ประจําเดือน ส.ค.64

24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอโปรเมดิก หจก.ไบโอโปรเมดิก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

35
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
34,920.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไบโอโปรเมดิก หจก.ไบโอโปรเมดิก

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 9/8/2564

36
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.64
492.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สงวนคอนกรีต ราน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/8/2564

37
ซื้อวัสดุไฟฟา

ประจําเดือน ส.ค.64
66,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอกพาณิชย ราน เอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 11/8/2564

38
ซื้อวัสดุสํานักงาน

ประจําเดือน ส.ค.64
5,885.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บูสท ดริ้งกิ้งวอเตอร

 จํากัด

บ.บูสท ดริ้งกิ้งวอเตอร

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 13/8/2564

39
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,840.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

บ.ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

40
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,840.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

41
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
5,564.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

42
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
115,560.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564



43
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
34,775.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ.แคสปา ฟารมาซูติ

คอล (ประเทศไทย) 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

44
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
40,125.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

บ.ฮีลลอน ฟารมาซูติ

คอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

45
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
7,080.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

46
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
24,960.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

47
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
33,570.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

 จํากัด

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

48
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
9,520.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เค.ดรัล แล็บบอ

ราทอรี่ส (1969) จํากัด

บ.พี.เค.ดรัล แล็บบอ

ราทอรี่ส (1969) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

49
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
13,650.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

50
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
22,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานชวินเมดิคอล รานชวินเมดิคอล

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

51
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
16,050.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตารแล็บ จํากัด บ.สตารแล็บ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564



52
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
10,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

53
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
4,190.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

54
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จํากัด บ.ชัยศิริเวชภัณฑ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

55
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
39,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สุวิทยพาณิชย ราน สุวิทยพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

56
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
46,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานประสิทธพาณิชย รานประสิทธพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

57
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
28,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง รานธนทรัพยการคา รานธนทรัพยการคา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

58

ซื้อวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร

ประจําเดือน ส.ค.64

600.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเพชรอิเล็กทรอนิกส รานเพชรอิเล็กทรอนิกส

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

59

ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น

ประจําเดือน ส.ค.64

2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอกพาณิชย รานเอกพาณิชย

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 16/8/2564

60
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
29,427.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564



61
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
15,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

บ.เอ็มมีเนนซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

62
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด บ.เอฟ.ซ.ีพี.จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

63
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
8,196.20            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

64
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,140.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

65
ซื้อวัสดุกอสราง

ประจําเดือน ส.ค.64
697.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสงวนคอนกรีต รานสงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 18/8/2564

66
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
4,815.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง 

จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/8/2564

67
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
10,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ราน ปริ้นแอนดกอปป 

(สํานักงานใหญ)

ราน ปริ้นแอนดกอปป 

(สํานักงานใหญ)

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/8/2564

68
คาจางเหมาบริการ

ประจําเดือน ส.ค.64
11,523.90          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เค.เอช.ที.เซ็นท

รับซัพพลาย จํากัด

บ.เค.เอช.ที.เซ็นท

รับซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 20/8/2564

69
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
9,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี.เอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส 

นครสวรรค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564



70
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
4,080.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จํากัด บ.ไทยกอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

71
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
25,027.30          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

72
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
16,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ เมด จํากัด บ.ไซเอนซ เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

73
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
3,360.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

74
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
1,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พ.ดรัก แลบบอรา

ทอรส(1969) จํากัด

บ.ที.พ.ดรัก แลบบอรา

ทอรส(1969) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

75
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
6,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

76
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
12,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด บ.ที.แมน.ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

77
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
21,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟารม จํากัด บ.โกลบอลฟารม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

78
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
30,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีไอเอส ฟารมา หจก.จีไอเอส ฟารมา

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564



79
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
5,160.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ.ซิลลิค ฟารมา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

80
ซื้อเวชภัณฑยา

ประจําเดือน ส.ค.64
67,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

บ.ดีเคเอสเอช (ปะเทศ

ไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 23/8/2564

81
ซื้อเวชภัณฑมิใชยา

ประจําเดือน ส.ค.64
7,750.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ

มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 24/8/2564

1,826,540.86     


