
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1/10/2563 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/1

เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2563

2 1/10/2563 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,645.20           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/2

วงเงิน 19,645.20 บาท วงเงิน 19,645.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 ตค.2563

3 1/10/2563  จ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ 11,214.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/3

วงเงิน 11,214 บาท วงเงิน 11,214 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2563

4 1/10/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,830.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสะบายดี น้ าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/4

วงเงิน 1,830.00 บาท วงเงิน 1,830.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ตค.2563

5 1/10/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,264.50            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/5

วงเงิน 2,264.50 บาท วงเงิน 2,264.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ตค.2563

6 2/10/2563 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/6

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 ตค.2563

7 5/10/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,691.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแก้วเกด ก็อปป้ีเซนเตอร์ ร้านแก้วเกด ก็อปป้ีเซนเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/7

วงเงิน  1,691.00 บาท วงเงิน  1,691.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 ตค.2563

8 9/10/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง แสงทวีหีบศพ แสงทวีหีบศพ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/8

วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ตค.2563

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563
                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 9/10/2563 จ้างเหมาถอดย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 4,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/9

วงเงิน 4,200.00 บาท วงเงิน 4,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ตค.2563

10 14/10/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 15,323.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/10

วงเงิน 15,323.00 บาท วงเงิน 15,323.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ตค.2563

11 14/10/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 428.00               วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ  การช่าง สมศักด์ิ  การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/11

วงเงิน 428.00 บาท วงเงิน 428.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ตค.2563

12 14/10/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 120.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/12

วงเงิน 120.00 บาท วงเงิน 120.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ตค.2563

13 14/10/2563 จ้างเหมาปรับปรุงบานประตูและมุ้งลวด 4,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ านงค์  ทองย้อย นางสาวจ านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/13

วงเงิน 4,800.00 บาท วงเงิน 4,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ตค.2563

14 14/10/2563 จ้างเหมาท าผนังก้ันดินและบันไดอาคาร 36,590.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวะสัน  ค าหล้า นายวะสัน  ค าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/14

สืบสาน วงเงิน 36,590.00 บาท วงเงิน 36,590.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 ตค.2563

15 14/10/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 700.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/15

วงเงิน 700.00 บาท วงเงิน 700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ตค.2563

16 16/10/2563 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/16

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ตค.2563

17 20/10/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดต้ัง 17,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/17

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 17,200.00 บาท วงเงิน 17,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 ตค.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 20/10/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 120.00               วิธีเฉพาะเจาะจง น้องเมย์ การยาง น้องเมย์ การยาง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/18

วงเงิน 120.00 บาท วงเงิน 120.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 ตค.2563

19 20/10/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ  คัมภีระ นายภาคภูมิ  คัมภีระ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/19

วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 ตค.2563

20 28/10/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/20

วงเงิน 3,700.00 บาท วงเงิน 3,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 28 ตค.2563

21 28/10/2563 จ้างเหมาถอดย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 600.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/21

วงเงิน 600.00 บาท วงเงิน 600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 28 ตค.2563

22 1/10/2563 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,860.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/5.01

วงเงิน 17,860.00 บาท วงเงิน 17,860.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 01 ตค.2563

23 1/10/2563 เช่าท่ีดิน 15,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  ปุลพัฒน์ นายธเนศ  ปุลพัฒน์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/153

วงเงิน 15,000.00 บาท วงเงิน 15,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 มค..2563

23 1/10/2563 เช่าท่ีดิน 15,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ  ปุลพัฒน์ นายธเนศ  ปุลพัฒน์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/153

วงเงิน 15,000.00 บาท วงเงิน 15,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 มค..2563

24 30/10/2563 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/22

เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พย..2563

25 30/10/2563 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 25,030.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/23

วงเงิน 25,030.00 บาท วงเงิน 25,030.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พย..2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

26 30/10/2563  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,477.60           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/24

วงเงิน 27,477.60 บาท วงเงิน 27,477.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พย..2563

27 30/10/2563 จ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ 12,271.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/25

วงเงิน 12,271.00 บาท วงเงิน 12,271.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พย..2563

28 2/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสะบายดี น้ าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/26

วงเงิน 3,600.00 บาท วงเงิน 3,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พย..2563

29 2/11/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,218.50            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/27

วงเงิน 2,218.50 บาท วงเงิน 2,218.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พย..2563

30 2/11/2563 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 16,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/28

วงเงิน  16,500.00 บาท วงเงิน  16,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พย..2563

31 3/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/29

วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พย..2563

32 3/11/2563 จ้างเหมาถอดย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 2,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/30

วงเงิน 2,600.00 บาท วงเงิน 2,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พย.2563

33 3/11/2563 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/31

วงเงิน 8,000.00 บาท วงเงิน 8,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 พย.2563

34 4/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 5,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/32

วงเงิน 5,600.00 บาท วงเงิน 5,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พย.2563

วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาซ่อมแซมและย้าย

เคร่ืองปรับอากาศ

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

35 5/11/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 120.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/33

วงเงิน 120.00 บาท วงเงิน 120.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 พย.2563

36 5/11/2563 จ้างเหมาเทปูนคอนกรีต 40,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวะสัน  ค าหล้า นายวะสัน  ค าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/34

วงเงิน 40,450.00 บาท วงเงิน 40,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พย.2563

37 5/11/2563 จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บขยะติดเช้ือ 77,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวะสัน  ค าหล้า นายวะสัน  ค าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/35

วงเงิน 77,250.00 บาท วงเงิน 77,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พย.2563

38 5/11/2563 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 8,722.64            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อันดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อันดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/36

วงเงิน 8,722.64 บาท วงเงิน 8,722.64 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พย.2563

39 5/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 252.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/37

วงเงิน 252.00 บาท วงเงิน 252.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พย.2563

40 5/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,160.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะเรียลทรี(ไทยแลนด์จก.) บ.เดอะเรียลทรี(ไทยแลนด์จก.) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/38

วงเงิน 3,160.00 บาท วงเงิน 3,160.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พย.2563

41 5/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,583.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/39

วงเงิน 2,583.00 บาท วงเงิน 2,583.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 พย.2563

42 5/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,416.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/40

วงเงิน 2,416.00 บาท วงเงิน 2,416.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พย.2563

43 9/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,465.90            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยประสิทธ์ิ วิศวะภัณฑ์ หจก.ชัยประสิทธ์ิ วิศวะภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/41

วงเงิน 1,465.90 บาท วงเงิน 1,465.90 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พย.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

44 28/10/2563 จ้างเหมาท าป้าย 5,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดี ดี เฟอร์นิเจอร์ ร้านดี ดี เฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/42

วงเงิน 5,500.00 บาท วงเงิน 5,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

45 1/10/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,356.50           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/43

วงเงิน 33,356.50 บาท วงเงิน 33,356.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พย.2563

46 1/10/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,340.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/44

วงเงิน 20,340.00 บาท วงเงิน 20,340.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 พย.2563

47 1/10/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 350.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/45

วงเงิน 350.00 บาท วงเงิน 350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พย.2563

48 9/11/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณเคร่ืองหมาย ร้านสุพรรณเคร่ืองหมาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/46

วงเงิน 400.00 บาท วงเงิน 400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

49 9/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,452.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/47

วงเงิน 8,452.00 บาท วงเงิน 8,452.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พย.2563

50 9/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,210.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จก. บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/49

วงเงิน 3,210.00 บาท วงเงิน 3,210.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

51 9/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,320.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอลิสซัพพลาย จก. บ.เอลิสซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/50

วงเงิน 4,320.00 บาท วงเงิน 4,320.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พย.2563

52 9/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/52

วงเงิน 2,800.00 บาท วงเงิน 2,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พย.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

53 9/11/2563 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/53

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พย.2563

54 1/10/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,859.60            วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/54

วงเงิน 8,859.60 บาท วงเงิน 8,859.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 พย.2563

55 1/10/2563 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 11,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/55

วงเงิน 11,200.00 บาท วงเงิน 11,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 พย.2563

56 1/10/2563 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้ ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/56

วงเงิน 100.00 บาท วงเงิน 100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 พย.2563

57 10/11/2563 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 100.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอ๊อด ล้านอ๊อด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/57

วงเงิน 100.00 บาท วงเงิน 100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 พย.2563

58 10/11/2563 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น่ าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น่ าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/58

วงเงิน 5,400.00 บาท วงเงิน 5,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 พย.2563

59 10/11/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/59

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 พย.2563

60 10/11/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,720.50            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจริญย่ิง โรงพิมพ์เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/60

วงเงิน 8,720.50 บาท วงเงิน 8,720.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

61 11/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,744.60           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนายเล็ก ใจดีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนายเล็ก ใจดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/61

วงเงิน 14,744.60 บาท วงเงิน 14,744.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

62 12/11/2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/62

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พย.2563

63 12/11/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/63

วงเงิน 1,600.00 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

64 18/11/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 590.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/64

วงเงิน 590.00 บาท วงเงิน 590.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 พย.2563

65 23/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/66

วงเงิน 11,100.00 บาท วงเงิน 11,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 พย.2563

66 23/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 13,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สยามโคลท 88 สยามโคลท 89 ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/67

วงเงิน 13,450.00 บาท วงเงิน 13,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 01 ธค.2563

67 23/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/68

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 01 ธค.2563

68 23/11/2563 จ้างหมาตัดหญ้าและตกแต่งสวน 8,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสนอง  ดุกสุกแก้ว นายสนอง  ดุกสุกแก้ว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/69

สนามหญ้า วงเงิน 8,500.00 บาท วงเงิน 8,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 พย.2563

69 23/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายตะวัน  จ่ันโต นายตะวัน  จ่ันโต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/70

วงเงิน 1,100.00 บาท วงเงิน 1,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 01 ธค.2563

70 23/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,628.20            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ หจก.มหาจักรทูลส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/71

วงเงิน 5,628.20 บาท วงเงิน 5,628.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 พย.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

71 24/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/72

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 พย.2563

72 24/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมย้ายและติดต้ัง 6,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/73

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 6,700.00 บาท วงเงิน 6,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 01 ธค.2563

73 24/11/2563 จ้างเหมาติดต้ังปล่องดูดควัน 59,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สัมฤทธ์ิ รางน้ า สัมฤทธ์ิ รางน้ า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/74

วงเงิน 59,600.00 บาท วงเงิน 59,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 พย.2563

74 25/11/2563 จ้างเหมาปรับปรุงเทพ้ืนคอนกรีตถนน 8,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาเมียง  ค าหล้า นางอาเมียง  ค าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/75

วงเงิน 8,500.00 บาท วงเงิน 8,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 01 ธค.2563

75 25/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,252.26            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/76

วงเงิน 2,252.26 บาท วงเงิน 2,252.26 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 01 ธค.2563

76 25/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,344.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมน์ หจก.14 ซีเมน์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/77

วงเงิน 4,344.00 บาท วงเงิน 4,344.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 01 ธค.2563

77 25/11/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/78

วงเงิน 3,450.00 บาท วงเงิน 3,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 01 ธค.2563

78 25/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจ๊ียบก่ีสระบุรี จก. บ.เจ๊ียบก่ีสระบุรี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/79

วงเงิน 3,450.00 บาท วงเงิน 3,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 พย.2563

79 26/11/2563 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอ๊อด ล้านอ๊อด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/80

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 พย.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

80 26/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 13,652.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/81

วงเงิน 13,652.00 บาท วงเงิน 13,652.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 30 พย.2563

81 26/11/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,960.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอทีเฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอทีเฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/82

วงเงิน 5,960.00 บาท วงเงิน 5,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 26 พย.2563

82 27/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสพีที เทรดด้ิง 2015 จก. บ.เอสพีที เทรดด้ิง 2015 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/83

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 พย.2563

83 1/12/2563 จ้างเหมาก าจัดปลวก 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/90

วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค..2563

84 1/12/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/91

วงเงิน 2,300.00 บาท วงเงิน 2,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค..2563

85 4/12/2563 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้า 6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาเมียง  ค าหล้า นางอาเมียง  ค าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/92

เชิงชายรอบนอก วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 ธค..2563

86 4/12/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 850.00               วิธีเฉพาะเจาะจง พันยฤทธ์ิ-ค้าไม้ พันยฤทธ์ิ-ค้าไม้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/93

วงเงิน 850.00 บาท วงเงิน 850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค..2563

87 4/12/2563 จ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล 800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางเพชรลอง  สิงหาศรี นางเพชรลอง  สิงหาศรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/94

วงเงิน 800.00 บาท วงเงิน 800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค..2563

88 4/12/2563 จ้างเหมาเจาะกระจกติดต้ังพัดลมดูด 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิเด  ค านูเอนก นายสมคิเด  ค านูเอนก ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/95

อากาศ วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 ธค..2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

89 4/12/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,418.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/98

วงเงิน 4,418.00 บาท วงเงิน 4,418.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค..2563

90 4/12/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 8,300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง แสงร่มไทรพันธ์ุไม้ แสงร่มไทรพันธ์ุไม้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/99

วงเงิน 8,300.00 บาท วงเงิน 8,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 ธค..2563

91 4/12/2563 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/100

วงเงิน 3,450.00 บาท วงเงิน 3,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค..2563

92 1/12/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,675.60            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/101

วงเงิน 3,675.60 บาท วงเงิน 3,675.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค..2563

93 1/12/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,554.00            วิธีเฉพาะเจาะจง แสงร่มไทรพันธ์ไม้ แสงร่มไทรพันธ์ไม้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/102

วงเงิน 3,554.00 บาท วงเงิน 3,554.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 ธค..2563

94 9/12/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 260.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสบายใจค้าส่ง ร้านสบายใจค้าส่ง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/103

วงเงิน 260.00 บาท วงเงิน 260.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 ธค..2563

95 9/12/2563 จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะ 4,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสมพิศ  แพหลวง นางสาวสมพิศ  แพหลวง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/104

วงเงิน 4,250.00 บาท วงเงิน 4,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 ธค..2563

96 9/12/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,010.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/105

วงเงิน 12,010.00 บาท วงเงิน 12,010.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค..2563

97 9/12/2563 จ้างเหมาเจาะกระจกติดต้ังพัดลมดูด 11,506.78           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโชติกิจ จ ากัด บริษัท รัตนโชติกิจ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/106

อากาศ วงเงิน 11,506.78 บาท วงเงิน 11,506.78 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค..2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

98 4/12/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,944.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/107

วงเงิน 10,944.00 บาท วงเงิน 10,944.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค..2563

99 9/12/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 26,820.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/108

วงเงิน 26,820.00 บาท วงเงิน 26,820.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค..2563

100 9/12/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.ซัพพลาย ร้านพี.เค.ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/109

วงเงิน 2,100.00 บาท วงเงิน 2,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค..2563

101 9/12/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจริญย่ิง โรงพิมพ์เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/110

วงเงิน 32,100.00 บาท วงเงิน 32,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค..2563

102 9/12/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 710.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/111

วงเงิน 710.00 บาท วงเงิน 710.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค..2563

103 14/12/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,040.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/112

วงเงิน 12,040.00 บาท วงเงิน 12,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค..2563

104 14/12/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/113

วงเงิน 3,550.00 บาท วงเงิน 3,550.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค..2563

105 14/12/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,040.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/114

วงเงิน 12,040.00 บาท วงเงิน 12,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค..2563

106 14/12/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,658.50            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/115

วงเงิน  1,658.50 บาท วงเงิน  1,658.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค..2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

107 14/12/2563 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า เพดาน 13,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทิศา  ล าภูพวง นางสาวสุทิศา  ล าภูพวง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/116

วงเงิน 13,000.00 บาท วงเงิน 13,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค..2563

108 14/12/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 615.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าเกษตร ร้านต้นกล้าเกษตร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/117

วงเงิน 615.00 บาท วงเงิน 615.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค..2563

109 14/12/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,059.30            วิธีเฉพาะเจาะจง เอสพีทีหินกาบ เอสพีทีหินกาบ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/118

วงเงิน  1,059.30 บาท วงเงิน  1,059.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค..2563

107 14/12/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/119

วงเงิน 1,400.00 บาท วงเงิน 1,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค..2563

108 16/12/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,380.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รอยัล ปอร์ซเลน จก.(มหาชน) บ.รอยัล ปอร์ซเลน จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/120

วงเงิน 9,380.00 บาท วงเงิน 9,380.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค..2563

109 16/12/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 620.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นพธนาพันธ์ไม้ นพธนาพันธ์ไม้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/121

วงเงิน  620.00 บาท วงเงิน  620.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค..2563

110 16/12/2563 ซ้ือวัสดุส านักงาน 294.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/122

วงเงิน 294.00 บาท วงเงิน 294.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค..2563

111 16/12/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.301/123

วงเงิน  2,000.00 บาท วงเงิน  2,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค..2563

112  16/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,894.40           เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/1

วงเงิน 11894.40 วงเงิน 11894.40 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  16/10/2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

113  16/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/2

วงเงิน 7800.00 วงเงิน 7800.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 16/10/2563

114  16/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,176.60           เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรมไทย จ ากัด บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรมไทย จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/3

วงเงิน 12176.60 วงเงิน 12176.60 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 16/10/2563

115  16/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,250.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/4

วงเงิน 3250.00 วงเงิน 3250.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 16/10/2563

116  21/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,250.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/5

วงเงิน 17250.00 วงเงิน 17250.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 16/10/2563

117  21/10/2563 จ้างเหมา 13,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/6

วงเงิน 13800.00 วงเงิน 13800.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 21/10/2563

118  21/10/2563 จ้างเหมา 5,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/7

วงเงิน 5000 วงเงิน 5000 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 21/10/2563

119  21/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,224.81            เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/8

วงเงิน 5224.81 วงเงิน 5224.81 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 21/10/2563

120  21/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,960.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/9

วงเงิน 24960.00 วงเงิน 24960.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 21/10/2563

121  22/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพรียวดีไวซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/10

วงเงิน 8800.00 วงเงิน 8800.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 22/10/2563

122  22/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/11

วงเงิน 7400.00 วงเงิน 7400.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 22/10/2563

123  6/11/2563 วัสดุการแพทย์ 7,490.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/12

วงเงิน 7490.00 วงเงิน 7490.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   6/11/2563

124  6/11/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,272.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/13

วงเงิน 10272.00 วงเงิน 10272.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 6/11/2563

125  6/11/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,510.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/14

วงเงิน 10510.00 วงเงิน 10510.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 6/11/2563

126  6/11/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 36,173.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/15

วงเงิน 36173.00 วงเงิน 36173.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 6/11/2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

127  9/10/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคม โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท แมคคม โปรดักช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/16

วงเงิน 20400.00 วงเงิน 20400.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 9/11/2563

128  9/11/2563 วัสดุการแพทย์ 6,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/17

วงเงิน 6500.00 วงเงิน 6500.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  9/11/2563

129  9/11/2563 วัสดุการแพทย์ 8,190.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/18

วงเงิน 8190.00 วงเงิน 8190.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 9/11/2563

130 11/9/2563 วัสดุการแพทย์ 1,560.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/19

วงเงิน 1560.00 วงเงิน 1560.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 21/11/2563

131 11/9/2563 วัสดุการแพทย์ 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/20

วงเงิน 4500.00 วงเงิน 4500.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 9/11/2563

132  12/11/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/21

วงเงิน 16000.00 วงเงิน 16000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 12/11/2563

133 11/12/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/22

วงเงิน 4500.00 วงเงิน 4500.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 12/11/2563

134 11/19/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,650.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/23

วงเงิน 10650.00 วงเงิน 10650.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 19/11/2563

135 11/19/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,650.00                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวันเมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวันเมดิคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/24

วงเงิน 4650.00 วงเงิน 4650.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 19/11/2563

136 11/19/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคม โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท แมคคม โปรดักช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/25

วงเงิน 17000.00 วงเงิน 17000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 19/11/2563

137 11/19/2563 วัสดุการแพทย์ 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บ้านหม่ีสมาร์ทเทคโนโลยี บ้านหม่ีสมาร์ทเทคโนโลยี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/26

วงเงิน 5000.00 วงเงิน 5000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 19/11/2563

138 11/19/2563 วัสดุการแพทย์ 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง บ้านหม่ีสมาร์ทเทคโนโลยี บ้านหม่ีสมาร์ทเทคโนโลยี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/27

วงเงิน 2500.00 วงเงิน 2500.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี 19/11/2563

139 12/9/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,268.80               เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/1718

วงเงิน 15268.80 วงเงิน 15268.80 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   9/12/2563

140 12/9/2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ 52,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/1718

วงเงิน 52000.00 วงเงิน 52000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   9/12/2563

141 12/9/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,200.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ซัพพอร์ต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/1718

วงเงิน 22200.00 วงเงิน 22200.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   9/12/2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

142 12/16/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/1718

วงเงิน 4000.00 วงเงิน 4000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   9/12/2563

143 12/16/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,700.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/1718

วงเงิน 27000.00 วงเงิน 27000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   9/12/2563

144 12/16/2563 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,760.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/1718

วงเงิน 7760.00 วงเงิน 7760.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   9/12/2563

145 10/9/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,832.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ฟาร์ม่า บ.อาร์เอ็กซ์ฟาร์ม่า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/1

วงเงิน 12,832.00 บาท วงเงิน 12,832.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ตค.2563

146 10/9/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 98,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/2

วงเงิน 98,500.00 บาท วงเงิน 98,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ตค.2563

147 10/9/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 25,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/3

วงเงิน 25,000.00 บาท วงเงิน 25,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ตค.2563

148 10/9/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัส จ ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/4

วงเงิน 7,820.00 บาท วงเงิน 7,820.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.9 ตค.2562

149 10/9/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,820.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/5

วงเงิน 7,820.00  บาท วงเงิน 7,820.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ตค.2562

150 10/9/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,560.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/6

วงเงิน 1,560.00 บาท วงเงิน 1,560.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ตค.2562

151 10/12/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 397,338.25         กรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/7

วงเงิน 397,338.25 บาท วงเงิน 397,338.25 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ตค.2562

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

152 10/12/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,680.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/8

วงเงิน 1,680.00  บาท วงเงิน 1,680.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ตค.2563

153 10/12/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,046.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/9

วงเงิน 13,046.00 บาท วงเงิน 13,046.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ตค.2562

154 10/12/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,468.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/10

วงเงิน 55,468.00 บาท วงเงิน 55,468.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12ตค.2562

155 10/12/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,840.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/11

วงเงิน 12,840.00บาท วงเงิน 12,840.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.12  ตค.2562

156 10/12/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,680.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/12

วงเงิน 1,680.00 บาท วงเงิน 1,680.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ตค.2563

157 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/13

วงเงิน 3,550.00 บาท วงเงิน 3,550.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

158 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/14

วงเงิน 19,200.00 บาท วงเงิน 19,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

159 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,832.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/15

วงเงิน 12,832.00 บาท วงเงิน 12,832.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

160 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/16

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

161 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/17

วงเงิน 1,700.00 บาท วงเงิน 1,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

162 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/18

วงเงิน 1,950.00 บาท วงเงิน 1,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 พย.2563

163 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,040.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอลเอช จ ากัด บริษัท บีแอลเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/19

วงเงิน 7,040.00 บาท วงเงิน 7,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

164 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,739.48            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/20

วงเงิน 5,739.48 บาท วงเงิน 5,739.48 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

165 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,059.30            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/21

วงเงิน 1,059.30 บาท วงเงิน 1,059.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

166 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/22

วงเงิน 14,000.00 บาท วงเงิน 14,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

167 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/23

วงเงิน 26,600.00 บาท วงเงิน 26,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

168 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,252.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีเอ็น จ ากัด บริษัท ทีพีเอ็น จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/24

วงเงิน 3,252.00 บาท วงเงิน 3,252.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

169 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,345.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/25

วงเงิน 3,345.00 บาท วงเงิน 3,345.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

170 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,060.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/26

วงเงิน 4,060.00 บาท วงเงิน 4,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

171 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ ากัด บริษัท แอตแลนติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/27

วงเงิน 2,250.00  บาท วงเงิน 2,250.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

172 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,025.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/28

วงเงิน 3,025.00 บาท วงเงิน 3,025.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

173 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/29

วงเงิน 11,400.00 บาท วงเงิน 11,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

174 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,468.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/30

วงเงิน 55,468.80 บาท วงเงิน 55,468.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

175 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/31

วงเงิน 32,100.00 บาท วงเงิน 32,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

176 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ ากัด บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/32

วงเงิน 3,400.00 บาท วงเงิน 3,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

177 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/33

วงเงิน 2,900.00 บาท วงเงิน 2,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

178 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,453.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูตอคอล จ ากัดบริษัท สยามฟาร์มาซูตอคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/34

วงเงิน 8,453.00 บาท วงเงิน 8,453.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

179 11/20/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 121,157.40         วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรมม องค์การเภสัชกรรมม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/35

วงเงิน 121,157.40  บาท วงเงิน 121,157.40  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 พย.2563

180 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,096.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/36

วงเงิน 6,096.00 บาท วงเงิน 6,096.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

181 11/16/2563 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/37

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

182 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,030.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/38

วงเงิน 2,030.00 บาท วงเงิน 2,030.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

183 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,316.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/39

วงเงิน 1,316.00 บาท วงเงิน 1,316.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 พย.2563

184 12/14/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,680.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/40

วงเงิน 1,680.00 บาท วงเงิน 1,680.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

185 14/12//2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 64,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/41

วงเงิน 64,200.00 บาท วงเงิน 64,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

186 12/14/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 66,562.56           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/42

วงเงิน 66,562.56 บาท วงเงิน 66,562.56 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

187 12/14/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/43

วงเงิน 10,700.00 บาท วงเงิน 10,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

188 12/14/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 27,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซุติคอล จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซุติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/44

วงเงิน 27,000.00 บาท วงเงิน 27,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

189 12/14/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,721.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบ้ิลฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท เอเบ้ิลฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/45

วงเงิน 24,721.00 บาท วงเงิน 24,721.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

190 12/14/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาอินโนว่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มาอินโนว่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/46

วงเงิน 1,950.00 บาท วงเงิน 1,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

191 14/12//2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลส์ โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอลส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/47

วงเงิน 2,300.00 บาท วงเงิน 2,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

192 12/14/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,396.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/48

วงเงิน 14,396.00 บาท วงเงิน 14,396.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

193 12/14/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/49

วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

194 12/14/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,710.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/50

วงเงิน 19,710.00 บาท วงเงิน 19,710.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2563

195 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/51

วงเงิน 4,900.00 บาท วงเงิน 4,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

196 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,330.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/52

วงเงิน 11,330.00 บาท วงเงิน 11,330.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

197 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,210.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/53

วงเงิน 3,210.00 บาท วงเงิน 3,210.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

198 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,885.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว จ ากัด บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/54

วงเงิน 5,885.00 บาท วงเงิน 5,885.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

199 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,549.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ ากัด บริษัท แอตแลนติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/55

วงเงิน 2,549.00 บาท วงเงิน 2,549.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

200 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดิคอล จ ากัด บริษัท ยูเนียนเมดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/56

วงเงิน 2,800.00 บาท วงเงิน 2,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

201 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,050.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/57

วงเงิน 4,050.00 บาท วงเงิน 4,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

202 12/21/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 131,587.80         วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/58

วงเงิน 131,587.80 บาท วงเงิน 131,587.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 ธค.2563

203 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/59

วงเงิน 19,000.00 บาท วงเงิน 19,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

204 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,590.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/60

วงเงิน 17,590.00 บาท วงเงิน 17,590.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

205 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,385.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/61

วงเงิน 11,385.00 บาท วงเงิน 11,385.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

206 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/62

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

207 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก จ ากัด บริษัท ทีพีดรัก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/63

วงเงิน 4,500.00 บาท วงเงิน 4,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

208 12/16/2563 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/64

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

209 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,253.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/65

วงเงิน 10,058.00 บาท วงเงิน 10,058.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

210 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,058.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/66

วงเงิน 10,058.00 บาท วงเงิน 10,058.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

211 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,225.60            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/67

วงเงิน 2,225.60 บาท วงเงิน 2,225.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

212 12/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/68

วงเงิน 3,400.00 บาท วงเงิน 3,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

213 10/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/1

วงเงิน 18,200.00บาท วงเงิน 18,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2563

214 10/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 164,387.50             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/2

วงเงิน 164,387.50 บาท วงเงิน 164,387.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2563

215 10/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/3

วงเงิน 100,000.00 บาท วงเงิน 100,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2563

216 10/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/4

วงเงิน 74,200.00 บาท วงเงิน 74,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2563

217 10/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/5

วงเงิน 36,000.00  บาท วงเงิน 36,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2563

218 10/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,440.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/6

จ้างเหมา วงเงิน 1,440.00 บาท วงเงิน 1,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2563

219 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,940.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/7

วงเงิน 44,940.00บาท วงเงิน 44,940.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ย.2563

220 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,950.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/8

วงเงิน 14,950.00 บาท วงเงิน 14,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ย.2563

221 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 114,180.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/9

วงเงิน 114,180.00 บาท วงเงิน 114,180.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ย.2563

221 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 129,700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/10

วงเงิน 129,700.00 บาท วงเงิน 129,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ย.2563

222 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,260.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/11

วงเงิน 1,260.00  บาท วงเงิน 1,260.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ย.2563

223 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/12

วงเงิน 58,800.00 บาท วงเงิน 58,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 พ.ย.2563

วิธีซ้ือ/จ้าง
ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

224 12/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/13

วงเงิน 44,940.00บาท วงเงิน 44,940.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ธ.ค.2563

225 12/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 136,915.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/14

วงเงิน 14,950.00 บาท วงเงิน 14,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ธ.ค.2563

226 12/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,396.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/15

วงเงิน 114,180.00 บาท วงเงิน 114,180.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ธ.ค.2563

227 12/1/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,115.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/16

จ้างเหมา วงเงิน 129,700.00 บาท วงเงิน 129,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ธ.ค.2563

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง


