
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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

45 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

46 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

47 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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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

53 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

54 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

55 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

56 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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

57 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

58 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

59 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

60 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

61 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

62 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

63 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

64 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

65 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

66 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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

67 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

68 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

69 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

70 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

71 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

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง


