
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
75,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง พี.อาร์.เฟอร์นิเจอร์ พี.อาร์.เฟอร์นิเจอร์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         87/2564          

2/11/2563

2
ช้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน พ.ย.63
900.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         88/2564          

2/11/2563

3
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
6,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอาริยา  
ชายฉลาด

นางสาวอาริยา  
ชายฉลาด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         90/2564          

2/11/2563

4
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
13,640.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนศักด์ิ  
ณรงค์น้อย

นายธนศักด์ิ  
ณรงค์น้อย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         91/2564          

2/11/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.2563
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



5
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวพิมลพร  
เหล่ียมวงศ์

นางสาวพิมลพร  
เหล่ียมวงศ์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         92/2564          

2/11/2563

6
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววิลาวัลย์  
ขันทอง

นางสาววิลาวัลย์  
ขันทอง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         93/2564          

2/11/2563

7
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวประไพรัตน์
  ทุยน้อย

นางสาวประไพรัตน์
  ทุยน้อย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         94/2564          

2/11/2563

8
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววราภรณ์  
อินผ้ึง

นางสาววราภรณ์  
อินผ้ึง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         95/2564          

2/11/2563

9
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
6,930.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชัญญา  
รักสกุลทวี

นางสาวชัญญา  
รักสกุลทวี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         96/2564          

2/11/2563

10
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
9,660.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเชษฐา  อินทร
ลับ

นายเชษฐา  อินทร
ลับ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         97/2564          

2/11/2563



11
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน  พ.ย.63
58,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         98/2564          

1/11/2563

12
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน  พ.ย.63
75,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ธนทรัพย์
การค้า

ร้าน ธนทรัพย์
การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         99/2564          

2/11/2563

13
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน พ.ย.63

45,169.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.วนิดาการปิโต

เลียม จ ากัด
บ.วนิดาการปิโต

เลียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         100/2564          

2/11/2563

14
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน พ.ย.63
36,513.75          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไคนีติคส์ แอ
คเซ่ียม จ ากัด

บ.ไคนีติคส์ แอ
คเซ่ียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         101/2564          

2/11/2563

15
ซ้ือวัสดุการแพทย์

ประจ าเดือน พ.ย.63
12,240.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเอ็นไวรอน
เม้นท์ ซีสเท็มส์

หจก.ไทยเอ็นไวรอน
เม้นท์ ซีสเท็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         102/2564          

2/11/2563

16
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน พ.ย.63
2,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวาริน น้ าด่ืมวาริน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         103/2564          

2/11/2563



17
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน  พ.ย.63
41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไอดีเอส เมดิคอล
 ซีสเต็มส์

บ.ไอดีเอส เมดิคอล
 ซีสเต็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         104/2564          

2/11/2563

18
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
120,640.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์แล็
บธนบุรี จ ากีด

บริษัท ศูนย์แล็
บธนบุรี จ ากีด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         105/2564          

2/11/2563

19
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
30,220.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         106/2564          

2/11/2563

20
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

460.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         107/2564          

2/11/2563

21
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,570.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         108/2564          

2/11/2563

22
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
412.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         109/2564          

2/11/2563



23
ซ้ือวัสดุยานพาหนะ
ประจ าเดือน พ.ย.63

3,200.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเล้าการยางชน

แดน
ร้านเล้าการยางชน

แดน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         110/2564         

2/11/2563

24
วัสดุงานบ้านงานครัว
ประจ าเดือน พ.ย.63

45,244.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         111/2564         

2/11/2563

25
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
2,665.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอสดี ทันตเวช เอสดี ทันตเวช

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         112/2564          

2/11/2563

26
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
3,560.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นูโว เด้นท์ นูโว เด้นท์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         113/2564          

2/11/2563

27
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
7,730.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         114/2564          

2/11/2563

28
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
4,900.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม เซ่ียงไฮ้ทันตกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         115/2564          

2/11/2563



29
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
3,315.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง วีอาร์ พีเด็นท์ วีอาร์ พีเด็นท์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         116/2564          

2/11/2563

30
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน พ.ย.63
8,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ชูมิตร 1967 ชูมิตร 1967

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         117/2564          

2/11/2563

31
จ้างฟันปลอม

ประจ าเดือน พ.ย.63
18,930.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

จงเจริญ เด็นทัล
แลป

จงเจริญ เด็นทัล
แลป

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         118/2564          

2/11/2563

32
จ้างฟันปลอม

ประจ าเดือน พ.ย.63
18,420.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

จงเจริญ เด็นทัล
แลป

จงเจริญ เด็นทัล
แลป

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         119/2564          

2/11/2563

33
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
4,305.68            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         120/2564         

5/11/2563

34
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,054.40            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากัด
บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         121/2564         

5/11/2563



35
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

3,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         122/2564         

5/11/2563

36
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

1,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอ็ม อี 
เวชภัณฑ์

หจก.เอ็ม อี 
เวชภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         123/2564         

5/11/2563

37
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ต.ค.63

23,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         124/2564          

5/10/2563

38
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
8,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         125/2564          

5/11/2563

39
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
12,645.80          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         126/2564         

5/11/2563

40
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
7,633.38            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         127/2564         

5/11/2563



41
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
1,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         128/2564          

5/11/2563

42
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
4,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         129/2564          

5/11/2563

43
ช้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน พ.ย.63
2,675.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อุดมสิทธิกุล
กิจไพศาลและบุตร

หจก.อุดมสิทธิกุล
กิจไพศาลและบุตร

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         130/2564          

5/11/2563

44
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
1,207.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         131/2564         

6/11/2563

45
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,950.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.วี.แอนด์.วี 

กรุงเทพฯ จ ากัด
บ.วี.แอนด์.วี 

กรุงเทพฯ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         132/2564         

6/11/2563

46
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,200.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
สนง.คณ

กรรมการอาหาร
และยา

สนง.
คณะกรรมการ
อาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         133/2564         

6/11/2563



47
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         134/2564         

6/11/2563

48
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจ าเดือน พ.ย.63

377.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         135/2564         

6/11/2563

49
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไช เอนซ์ เมด 

จ ากัด
บ.ไช เอนซ์ เมด 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         136/2564         

6/11/2563

50
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         137/2564         

6/11/2563

51
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

13,439.92          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         138/2564         

6/11/2563

52
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,842.65            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         139/2564         

6/11/2563



53
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,892.50            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ. เอฟ.ซี.พี.จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         140/2564         

6/11/2563

54
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,250.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         141/2564         

6/11/2563

55
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         142/2564         

6/11/2563

56
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที.แมน ฟาร์มา

 จ ากัด
บ.ที.แมน ฟาร์มา

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         143/2564         

6/11/2563

57
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,850.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จ ากัด บ.จรูญเภสัช จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         144/2564         

6/11/2563

58
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

20,865.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แคสป้า ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บ.แคสป้า ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         145/2564         

6/11/2563



59
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         146/2564         

6/11/2563

60
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

28,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.หมอยาไทย 

101 จ ากัด
บ.หมอยาไทย 

101 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         147/2564         

6/11/2563

61
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

13,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านซวินเซ้นท์ 

ฟาร์เมด
ร้านซวินเซ้นท์ 

ฟาร์เมด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         148/2564         

6/11/2563

62
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

13,696.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด
บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         149/2564         

6/11/2563

63
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,750.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที.โอ เคมีคอลส์

 จ ากัด
บ.ที.โอ เคมีคอลส์

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         150/2564         

6/11/2563

64
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         151/2564          

9/11/2563



65
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

40,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         153/2564          

9/11/2563

66
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

20,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         154/2564          

9/11/2563

67
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

9,212.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ภิญโญ

ฟาร์มาซี
หจก.ภิญโญ

ฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         155/2564          

9/11/2563

68
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,260.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แอตแลนติค 
ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

บ.แอตแลนติค 
ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         156/2564          

9/11/2563

69
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

35,540.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         157/2564          

9/11/2563

70
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

11,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ฟาร์มาดิกา 

จ ากัด
บ.ฟาร์มาดิกา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         158/2564          

9/11/2563



71
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,450.00        -       วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า

 จ ากัด
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         159/2564          

9/11/2563

72
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน

16,000.00        -       วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พรอส ฟาร์มา 

จ ากัด
บ.พรอส ฟาร์มา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         160/2564          

9/11/2563

73
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

16,692.00        -       วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         161/2564          

9/11/2563

74
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         162/2564          

9/11/2563

75
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

55,589.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         163/2564          

9/11/2563

76
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

22,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         164/2564          

9/11/2563



77
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,430.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.วี.แอนด์.วี 

กรุงเทพฯ จ ากัด
บ.วี.แอนด์.วี 

กรุงเทพฯ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         165/2564          

9/11/2563

78
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,970.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ 
นครสวรรค์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         166/2564         

11/11/2563

79
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
16,565.74          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

บ.โตโยต้า
เพชรบูรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         167/2564         

11/11/2563

80
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน พ.ย.63

243,038.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         169/2564         

12/11/2563

81
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน พ.ย.63

184,918.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         170/2564         

12/11/2563

82
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

47,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แอดวานซ์ ได

แอกนอสติก จ ากัด
บ.แอดวานซ์ ได

แอกนอสติก จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         171/2564         

12/11/2563



83
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

35,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เฟิร์มเมอร์ 

จ ากัด
บ.เฟิร์มเมอร์ 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         172/2564         

12/11/2563

84
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

76,808.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอเมด ลาบอ
ราทอร่ี จ ากัด

บ.ไอเมด ลาบอ
ราทอร่ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         173/2564         

12/11/2563

85
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

16,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เจเจไอ ไบโอ

เทค
หจก.เจเจไอ ไบโอ

เทค

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         174/2564         

12/11/2563

86
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน พ.ย.63

23,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไทยไดแอ็กนอ

สติก จ ากัด
บ.ไทยไดแอ็กนอ

สติก จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         175/2564         

12/11/2563

87
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน พ.ย.63

57,016.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เจนไบโอซาย

เอนซ์ จ ากัด
บ.เจนไบโอซาย

เอนซ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         176/2564         

12/11/2563

88
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,902.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ไซเอนซ์เมด 

จ ากัด
บ. ไซเอนซ์เมด 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         177/2564         

12/11/2563



89
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,985.30          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. โอเร็กซ์ เทรด

ด้ิง จ ากัด
บ. โอเร็กซ์ เทรด

ด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         178/2564         

12/11/2563

90
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
1,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

นายฉ่ า แก้วบัวระ
ภา

นายฉ่ า แก้วบัวระ
ภา

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         179/2564         

12/11/2563

91
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
440.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         180/2564          

13/11/2563

92
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

19,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด บ.ยูนีซัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         181/2564          

13/11/2563

93
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

19,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.คอสม่า เทรด

ด้ิง จ ากัด
บ.คอสม่า เทรด

ด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         182/2564          

13/11/2563

94
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         183/2564          

13/11/2563



95
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

32,100.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         184/2564          

13/11/2563

96
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

30,176.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที.เอ็น.พี.เฮล

แคร์ จ ากัด
บ.ที.เอ็น.พี.เฮล

แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         185/2564          

13/11/2563

97
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

97,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ฟาร์มาดิกา 

จ ากัด
บ.ฟาร์มาดิกา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         186/2564          

13/11/2563

98
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

18,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.พีเอ็มแอล พลัส

 จ ากัด
บ.พีเอ็มแอล พลัส

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         187/2564          

13/11/2563

99
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

58,450.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         188/2564          

13/11/2563

100
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

25,680.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         189/2564          

13/11/2563



101
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

16,264.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แคสป้า ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บ.แคสป้า ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         190/2564          

13/11/2563

102
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

3,300.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เบอร์ลินฟาร์

มาซูติคอล
อินดัสตรต้ี จ ากัด

บ.เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         191/2564          

13/11/2563

103
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

12,480.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด
บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         192/2564          

13/11/2563

104
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,700.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.โมเดอร์นแมนู 

จ ากัด
บ.โมเดอร์นแมนู 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         193/2564          

13/11/2563

105
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

14,500.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด

บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         194/2564          

13/11/2563

106
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที.แมน ฟาร์มา

 จ ากัด
บ.ที.แมน ฟาร์มา

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         195/2564          

13/11/2563



107
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

30,000.00        - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         196/2564          

13/11/2563

108

ซ้ือเวชภัณฑ์ยา   
ประจ าเดือน พ.ย. 63

30,731.10        - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         197/2564          

13/11/2563

109
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

4,575.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ที เอ็น พี เฮล

แคร์ จ ากัด
บ.ที เอ็น พี เฮล

แคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         198/2564          

13/11/2563

110
ค่าบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
12,840.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.จีพีเอส ไทย 
สตาร์ จ ากัด

บ.จีพีเอส ไทย 
สตาร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         199/2564          

16/11/2563

111
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน พ.ย.63

6,560.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         200/2564          

16/11/2563

112
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,650.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.อิเลฟเว่น 

พลัช
หจก.อิเลฟเว่น 

พลัช

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         201/2564          

16/11/2563



113
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

3,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         202/2564          

16/11/2563

114
ซ้ือวัสดุส านักงาน
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,885.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.บูสท์คร้ิงก้ิงวอ

เตอร์ จ ากัด
บ.บูสท์คร้ิงก้ิงวอ

เตอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         203/2564          

16/11/2563

115
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
17,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านประสิทธ์ิ
พาณิชย์

ร้านประสิทธ์ิ
พาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         204/2564          

16/11/2563

116
ซ้ือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว
ประจ าเดือน พ.ย.63

7,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง เอกพาณิชย์ เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         205/2564          

16/11/2563

117
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
268.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         206/2564          

16/11/2563

118
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน พ.ย.63
316.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         207/2564         

24/11/2563



119
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
3,700.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้าน ธนทรัพย์
การค้า

ร้าน ธนทรัพย์
การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         208/2564          

24/11/2563

120
ค่าจ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน พ.ย.63
29,756.70          - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เค.เอช.ที 
เซ็นทรัลซัพพลาย 

จ ากัด

บ.เค.เอช.ที 
เซ็นทรัลซัพพลาย 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         209/2564          

24/11/2563

121
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

19,675.00        วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         210/2564          

24/11/2563

122
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

13,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.หมอยาไทย 

101 จ ากัด
บ.หมอยาไทย 

101 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         211/2564          

24/11/2563

123
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

18,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.แก้วมังกรเภสัช

 จ ากัด
บ.แก้วมังกรเภสัช

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         212/2564          

24/11/2563

124
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,985.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า

 จ ากัด
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า

 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         213/2564          

24/11/2563



125
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

8,850.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด
บ.เซ็นทรัลโพลีเท

รดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         214/2564          

24/11/2563

126
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
ประจ าเดือน พ.ย.63

5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด

บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         215/2564          

24/11/2563

127
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน พ.ย.63

2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
         216/2564          

26/11/2563

2,530,190.92     


