
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

วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

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  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

29  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

30  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

31  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

32  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

33  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

34  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

35  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

36  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

37  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

38  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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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

45 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

46 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

47 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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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

53 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

54 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

55 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

56 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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง


