
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

11,160.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนศักด์ิ  ณรงค์น้อย นายธนศักด์ิ  ณรงค์น้อย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         217/2564        

  1/12/2563

2
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา  รักสกุลทวี นางสาวชัญญา  รักสกุลทวี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         218/2564        

  1/12/2563

3
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย นางสาวประไพรัตน์  ทุยน้อย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         219/2564        

  1/12/2563

4
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์  อินผ้ึง นางสาววราภรณ์  อินผ้ึง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         220/2564        

  1/12/2563

5
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิลาวัลย์  ขันทอง นางสาววิลาวัลย์  ขันทอง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         221/2564        

  1/12/2563

6
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

12,540.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง นางสาวธัญญลักษณ์  เข็มด้วง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         222/2564        

  1/12/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.2563
โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



7
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

10,120.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชษฐา  อินทรลับ นายเชษฐา  อินทรลับ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         223/2564        

  1/12/2563

8
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทมิน  โสมาสี นายทมิน  โสมาสี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         224/2564        

  1/12/2563

9
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย  มีศิลป์ นายสุทธิชัย  มีศิลป์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         225/2564        

  1/12/2563

10
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,260.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  แสงเพชร นายอดิศักด์ิ  แสงเพชร
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         226/2564        

  1/12/2563

11
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวาริน น้ าด่ืมวาริน
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         227/2564        

  1/12/2563

12
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

56,454.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วนิดาการปิโตเลียม จ ากัด บ.วนิดาการปิโตเลียม จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         228/2564        

  1/12/2563

13
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

75,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ธนทรัพย์การค้า ร้าน ธนทรัพย์การค้า
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         229/2564        

  1/12/2563

14
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

61,740.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใจดี ร้านใจดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         230/2564        

  1/12/2563



15
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

12,192.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         232/2564        

  1/12/2563

16
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

41,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์ บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         233/2564        

  1/12/2563

17
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

137,439.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์แล็บธนบุรี จ ากีด บริษัท ศูนย์แล็บธนบุรี จ ากีด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         234/2564        

  1/12/2563

18
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

30,220.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         235/2564        

  1/12/2563

19
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

460.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         236/2564        

  1/12/2563

20
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

16,756.20          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         237/2564        

  4/12/2563

21
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
2,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         239/2564        
  7/12/2563

22
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
3,612.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         240/2564        
  7/12/2563



23
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
2,795.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         241/2564        
  7/12/2563

24
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
17,860.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         242/2564        
  7/12/2563

25
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
19,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         243/2564        
  7/12/2563

26
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
11,556.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         244/2564        
  7/12/2563

27
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
67,410.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         245/2564        
  7/12/2563

28
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
53,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         246/2564        
  7/12/2563

29
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
12,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         247/2564        
  7/12/2563

30
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
16,020.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         248/2564        
  7/12/2563



31
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
40,125.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮีลออล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ฮีลออล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         249/2564        
  7/12/2563

32
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
31,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์แล็บ จ ากัด บ.สตาร์แล็บ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         250/2564        
  7/12/2563

33
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
10,440.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์แล็บ จ ากัด บ.สตาร์แล็บ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         251/2564        
  7/12/2563

34
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
10,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด บ.พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         252/2564        
  7/12/2563

35
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
37,800.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         253/2564        
  7/12/2563

36
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
14,400.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตร้ี
 จ ากัด

บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตร้ี
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         254/2564        
  7/12/2563

37
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         255/2564        
  7/12/2563

38
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
24,396.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         256/2564        
  7/12/2563



39
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
12,500.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชรินเซ็นท์ ฟาร์เมด ร้านชรินเซ็นท์ ฟาร์เมด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         257/2564        
  7/12/2563

40
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

6,100.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ. เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         258/2564        

  7/12/2563

41
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

27,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         259/2564        

  7/12/2563

42
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

28,805.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส บ.ไทยกอส
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         260/2564        

  7/12/2563

43
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

37,375.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         261/2564        

  7/12/2563

44
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

5,382.10            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กดซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กดซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         262/2564        

  7/12/2563

45
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

58,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้าน เค.พี.ซัพพลาย  ร้าน เค.พี.ซัพพลาย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         263/2564        

  7/12/2563

46
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

321,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี ซีสเต็ม จ ากัด บ.วิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี ซีสเต็ม จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         264/2564        

  7/12/2563



47
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.63
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         265/2564        
  8/12/2563

48
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจ าเดือน ธ.ค.63
 - วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         266/2564        
  8/12/2563

49
ซ้ือวัสดุส านักงาน  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

32,308.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกพาณิชย์ ร้านเอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         265/2564        

  8/12/2563

50
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจ าเดือน ธ.ค.63
88,672.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกพาณิชย์ ร้านเอกพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         266/2564        
  8/12/2563

51
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

 - วิธีเฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         272/2564        

  9/12/2563

52
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         272/2564        

  9/12/2563

53
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

1,776.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         273/2564        

  9/12/2563

54
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

1,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         274/2564        

  9/12/2563



55
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

16,580.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         275/2564        

  9/12/2563

56
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

17,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         276/2564        

  9/12/2563

57
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

11,600.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         277/2564        

  9/12/2563

58
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,066.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด ส านักงานใหญ่ บ.ยูเมด้า จ ากัด ส านักงานใหญ่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         278/2564        
  9/12/2563

59
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,850.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด ส านักงานใหญ่ บ.ยูเมด้า จ ากัด ส านักงานใหญ่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         279/2564        
  14/12/2563

60
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
2,520.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         280/2564        
  14/12/2563

61
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         281/2564        
  14/12/2563

62
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
8,400.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         282/2564        
  14/12/2563



63
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,250.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราเทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราเทอร่ีส์ (1969)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         283/2564        
  14/12/2563

64
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
10,800.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         284/2564        
  14/12/2563

65
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
10,964.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         285/2564        
  14/12/2563

66
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
6,131.10            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         286/2564        
  14/12/2563

67
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
15,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         287/2564        
  14/12/2563

68
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,050.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูนีซัน จ ากัด บ.ยูนีซัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         288/2564        
  14/12/2563

69
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
-                   - วิธีเฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         289/2564        
  14/12/2563

70
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
ประจ าเดือน ธ.ค.63

22,050.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง JP คอมส์ JP คอมส์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         289/2564        

  14/12/2563



71
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

4,012.50            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         290/2564        

  14/12/2563

72
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

ประจ าเดือน ธ.ค.63
316.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         291/2564        
  15/12/2563

73
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน ธ.ค.63
739.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         292/2564        
  15/12/2563

74
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน ธ.ค.63
442.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         293/2564        
  15/12/2563

75
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า

ประจ าเดือน ธ.ค.63
472.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         294/2564        
  15/12/2563

76
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,483.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สงวนคอนกรีต ร้าน สงวนคอนกรีต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         295/2564        
  15/12/2563

77
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

242,649.00       - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดแอกโค จ ากัด บ.ไดแอกโค จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         296/2564        

  15/12/2563

78
ซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

38,512.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด บ.เจนไบโอซายเอนซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         297/2564        

 15/12/2563



79
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

18,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัชแล็บ 2013 จ ากัด บ.ทัชแล็บ 2013 จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         298/2564        

 15/12/2563

80
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

89,788.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดบลาบอรา ทอร่ี จ ากัด บ.ไอเมดบลาบอรา ทอร่ี จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         299/2564        

 15/12/2563

81
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,500.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจเจไอ ไบโอเทค หจก.เจเจไอ ไบโอเทค
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        300/2564         

15/12/2563

82
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

18,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
        301/2564         

15/12/2563

83
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,511.40            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         302/2564        

  15/12/2563

84
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

5,007.60            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         303/2564        

  15/12/2563

85
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

70,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จ ากัด บ.โซวิค จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         304/2564        

  17/12/2563

86
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,830.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอกพาณิชย์ ร้าน เอกพาณิชย์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         305/2564        

  17/12/2563



87
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,300.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         306/2564        

  17/12/2563

88
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

3,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         307/2564        

  17/12/2563

89
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
3,200.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         309/2564        
  21/12/2563

90
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
20,400.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         310/2564        
  21/12/2563

91
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
28,350.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         311/2564        
  21/12/2563

92
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,992.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         312/2564        
  21/12/2563

93
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
6,250.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         313/2564        
  21/12/2563

94
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
4,800.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์แล็บ จ ากัด บ.สตาร์แล็บ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         314/2564        
  21/12/2563



95
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
3,210.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         315/2564        
  21/12/2563

96
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 

ประจ าเดือน ธ.ค.63
975.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         316/2564        
  21/12/2563

97
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

21,064.70          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กดซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บ.โอเร็กดซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         317/2564        

  21/12/2563

98
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ธ.ค.63
5,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ประเสริฐการช่าง ร้าน ประเสริฐการช่าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         318/2564        
  22/12/2563

99
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

21,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอม ร้านบ้านคอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         319/2564        

  22/12/2563

100
จ้างเหมาบริการ

ประจ าเดือน ธ.ค.63
31,088.85          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคซีพี กรุ๊ป 2015 (ส านักงานใหญ่) หจก.เคซีพี กรุ๊ป 2015 (ส านักงานใหญ่)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         320/2564        
  23/12/2563

101
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ประจ าเดือน ธ.ค.63
1,788.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         321/2564        
  23/12/2563

102
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.63
2,590.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง AMCORP AMCORP

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         322/2564        
  23/12/2563



103
ซ้ือวัสดุทันตกรรม

ประจ าเดือน ธ.ค.63
7,480.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง Nuvo dent Nuvo dent

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         323/2564        
  23/12/2563

104
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง พิจิตร 2005 พิจิตร 2005
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         324/2564        

  23/12/2563

105
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

3,200.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง พิจิตร 2005 พิจิตร 2005
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         325/2564        

  23/12/2563

106
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

9,110.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จงเจริญ ร้าน จงเจริญ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         326/2564        

  23/12/2563

107
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

ประจ าเดือน ธ.ค.63
34,855.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย หจก.อร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

         327/2564        
  25/12/2563

108
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประจ าเดือน ธ.ค.63

5,493.38            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บ.โตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         328/2564        

  25/12/2563

109
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

3,290.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         329/2564        

  29/12/2563

110
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

4,173.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         330/2564        

  29/12/2563



111
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

2,769.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง พิษณุโลก คลังยา พิษณุโลก คลังยา
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         331/2564        

  29/12/2563

112
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

10,850.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         332/2564        

  30/12/2563

113
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

5,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด บ.เอฟ.ซี.พี.จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         333/2564        

  30/12/2563

114
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

24,000.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         334/2564        

  30/12/2563

115
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

25,715.00          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จ ากัด บ.ไทยกอส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         335/2564        

  30/12/2563

116
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,415.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จ ากัด บ.ไทยกอส จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         336/2564        

  30/12/2563

117
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,600.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         337/2564        

  30/12/2563

118
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

7,500.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         338/2564        

  30/12/2563



119
ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ประจ าเดือน ธ.ค.63

12,322.50          - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บ.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         339/2564        

  30/12/2563

120
ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์
ประจ าเดือน ธ.ค.63

120,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส เทรดด้ิง ร้าน เอส เอส เทรดด้ิง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
         340/2564        

  30/12/2563

2,638,238.33     




