
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1/2/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,510.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/175

วงเงิน 24,510.00 บาท วงเงิน 24,510.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กพ. 2564

2 1/2/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 11,039.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/176

วงเงิน 11,039.00 บาท วงเงิน 11,039.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กพ. 2564

3 1/2/2564  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,568.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/177

วงเงิน 19,206.50 บาท วงเงิน 19,206.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กพ. 2564

4 1/2/2564 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/178

เอกซเรย์เป็นดิจิตอล วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กพ. 2564

5 1/2/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,833.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาลิสา ซีร็อกส์ ร้านชาลิสา ซีร็อกส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/179

วงเงิน 3,833.00 บาท วงเงิน 3,833.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กพ. 2564

6 1/2/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,270.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/180

วงเงิน 2,270.00 บาท วงเงิน 2,270.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 กพ. 2564

7 1/2/2564 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 6,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/181

วงเงิน  6,400.00 บาท วงเงิน  6,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 กพ. 2564

8 1/2/2564 จ้างเหมาก้าจัดปลวก 22,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/182

วงเงิน 22,500.00 บาท วงเงิน 22,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 กพ. 2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
                                                       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 1/2/2564 จ้างเหมาท้าป้ายคอมโพสิตฯ 70,208.00           วิธีเฉพาะเจาะจง พี ครีเอท พี ครีเอท ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/183

วงเงิน 70,208.00 บาท วงเงิน 70,208.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2564

10 1/2/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,460.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/184

วงเงิน 2,460.00 บาท วงเงิน 2,460.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กพ. 2564

11 2/2/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,010.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/185

วงเงิน 2,010.00 บาท วงเงิน 2,010.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2564

12 2/2/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 47,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุนทร  เผือกแผ้วพงษ์ นายสุนทร  เผือกแผ้วพงษ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/186

วงเงิน 47,000.00 บาท วงเงิน 47,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 กพ. 2564

13 2/2/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,170.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/187

วงเงิน 4,170.00 บาท วงเงิน 4,170.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2564

14 2/2/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอ ที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอ ที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/188

วงเงิน 5,980.00 บาท วงเงิน 5,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 กพ. 2564

15 5/2/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 3,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/189

วงเงิน 3,100.00 บาท วงเงิน 3,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กพ. 2564

16 5/2/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,105.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/190

วงเงิน 5,105.00 บาท วงเงิน 5,105.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 กพ. 2564

17 5/2/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/191

วงเงิน 2,400.00 บาท วงเงิน 2,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กพ. 2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 5/2/2564 ซ้ือวัสดุการกษตร 406.60               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ หจก.มหาจักรทูลส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/192

วงเงิน 406.60 บาท วงเงิน 406.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 กพ. 2564

19 5/2/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 374.50               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ หจก.มหาจักรทูลส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/193

วงเงิน 374.50 บาท วงเงิน 374.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 กพ. 2564

20 5/2/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 900.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/194

วงเงิน 900.00 บาท วงเงิน 900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กพ. 2564

21 8/2/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 29,720.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/195

วงเงิน 29,720.00 บาท วงเงิน 29,720.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 กพ. 2564

22 8/2/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 14,010.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/196

วงเงิน 14,010.00 บาท วงเงิน 14,010.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 กพ. 2564

23 8/2/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 744.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/197

วงเงิน 744.00 บาท วงเงิน 744.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กพ. 2564

23 8/2/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,852.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จก. บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/198

วงเงิน 3,852.00 บาท วงเงิน 3,852.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 กพ. 2564

24 8/2/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค จก. บ.กอบทองโพลีแพค จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/199

วงเงิน 5,200.00 บาท วงเงิน 5,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 กพ. 2564

25 8/2/2564 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 6,368.64            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รัตนโชตกิจ จก. บ.รัตนโชตกิจ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/200

วงเงิน 6,363.64 บาท วงเงิน 6,363.64 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 กพ. 2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

26 11/2/2564  ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,360.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/201

วงเงิน 2,360.00 บาท วงเงิน 2,360.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 กพ. 2564

27 11/2/2564 ซ้ือวัสดุการเกษตร 428.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/202

วงเงิน 428.00 บาท วงเงิน 428.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 กพ. 2564

28 11/2/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,427.50            เฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/203

วงเงิน 6,427.50  บาท วงเงิน 6,427.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 กพ. 2564

29 17/2/2564  จ้างหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/204

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 กพ. 2564

30 17/2/2564 ซ้ือวัสดุการเกษตร 780.01               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/205

วงเงิน 3,638.00 บาท วงเงิน 3,638.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ. 2564

31 17/2/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 4,847.10            เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/206

วงเงิน 7,276.00 วงเงิน 7,276.01 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 กพ. 2564

32 17/2/2564  ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 3,638.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/207

วงเงิน 3,638 บาท วงเงิน 3,638 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 กพ. 2564

33 17/2/2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้ 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ฤทัยธรรม นายประเสริฐ ฤทัยธรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/208

วงเงิน 660.00 บาท วงเงิน 660.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 กพ. 2564

34 18/2/2564 จ้างเหมาติดต้ังชุดไม้ก้ันอัตโนมัติ 104,860.00         เฉพาะเจาะจง บ.อิน-เอาท์ ออโต้เทค จก. บ.อิน-เอาท์ ออโต้เทค จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/209

วงเงิน 11,960.00 บาท วงเงิน 11,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 กพ. 2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

35 18/2/2564  จ้างหมาซ่อมแซมป้ัมหอยโข่ง 963.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/210

วงเงิน 963.00 บาท วงเงิน 963.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ. 2564

36 18/2/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 15,515.00           วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจริญย่ิง โรงพิมพ์เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/211

วงเงิน 15,515.00 บาท วงเงิน 15,515.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ. 2564

37 22/2/2564 จ้างเหมาติดต้ังระบบเครือข่าย 271,010.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/212

วงเงิน 271,010.00  บาท วงเงิน 271,010.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มีค. 2564

38 25/2/2564  ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 420.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮู้เจริญ ร้านฮู้เจริญ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/213

วงเงิน 420.00 บาท วงเงิน 420.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 กพ. 2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

39 12/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,040.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอช จ้ากัด บริษัท บี.แอล.เอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/108

วงเงิน 7,040.00 บาท วงเงิน 7,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ.2564

40 12/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,396.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/109

วงเงิน 14,396.00 บาท วงเงิน 14,396.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ..2564

41 12/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,281.20           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/110

วงเงิน 33,281.20บาท วงเงิน 33,281.20บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ.2564

42 12/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,472.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบ้ิลฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เอเบ้ิลฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/111

วงเงิน 17,472.00 บาท วงเงิน 17,472.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ.2564

43 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท เยเนอรัลฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/112

วงเงิน 17,400.00 บาท วงเงิน 17,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2564

44 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/113

วงเงิน 3,300.00 บาท วงเงิน 3,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

45 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,675.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/114

วงเงิน 2,675.00 บาท วงเงิน 2,675.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

46 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/115

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

47 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/116

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

48 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,338.40            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/117

วงเงิน 3,338.40 บาท วงเงิน 3,338.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2564

49 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/118

วงเงิน 26,000.00บาท วงเงิน 26,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

50 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ดรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ดรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/119

วงเงิน 17,300.00 บาท วงเงิน 17,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

51 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/120

วงเงิน 4,750.00 บาท วงเงิน 4,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2564

52 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/121

วงเงิน 34,750.00 บาท วงเงิน 34,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

53 15/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/122

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

54 15/2/2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 8,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/123

วงเงิน 8,900.00 บาท วงเงิน 8,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

55 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/124

วงเงิน 7,200.00 บาท วงเงิน 7,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กพ.2564

56 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/125

วงเงิน 28,500.00 บาท วงเงิน 28,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

57 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,040.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/126

วงเงิน 6,040.00 บาท วงเงิน 6,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

58 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,290.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/127

วงเงิน 8,290.00 บาท วงเงิน 8,290.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

59 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,892.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/128

วงเงิน 8,892.00 บาท วงเงิน 8,892.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

60 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/129

วงเงิน 10,700.00 บาท วงเงิน 10,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

61 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาร์ม จ้ากัด บริษัท ซีฟาร์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/130

วงเงิน 4,000.00  บาท วงเงิน 4,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

62 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,439.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/131

วงเงิน 2,439.00 บาท วงเงิน 2,439.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/132

วงเงิน 18,700.00 บาท วงเงิน 18,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กพ.2564

64 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/133

วงเงิน 2,400.00 บาท วงเงิน 2,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

65 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,650.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนตัล จ้ากัด บริษัท คอนติเนนตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/134

วงเงิน 1,650.00 บาท วงเงิน 1,650.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

66 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,880.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/135

วงเงิน 2,880.00 บาท วงเงิน 2,880.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

67 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,531.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/136

วงเงิน 3,531.00 บาท วงเงิน 3,531.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

68 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 114,137.40         วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/137

วงเงิน 114,137.40 บาท วงเงิน 114,137.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

69 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,050.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/138

วงเงิน 16,050.00  บาท วงเงิน 16,050.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

70 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,850.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/139

วงเงิน 2,850.00 บาท วงเงิน 2,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

71 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,460.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/140

วงเงิน 3,460.00 บาท วงเงิน 3,460.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กพ.2564

72 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/141

วงเงิน 8,400.00 บาท วงเงิน 8,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

73 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/142

วงเงิน 3,500.00 บาท วงเงิน 3,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

74 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/143

วงเงิน 1,350.00 บาท วงเงิน 1,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

75 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/144

วงเงิน 3,750.00 บาท วงเงิน 3,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

76 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/145

วงเงิน 34,200.00 บาท วงเงิน 34,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

77 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/146

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

78 18/2/2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 64,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/147

วงเงิน 64,200.00 บาท วงเงิน 64,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

79 5/2/2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมุนไพรธงทอง ร้านสมุนไพรธงทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/17

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 ก.พ.2564

80 8/2/2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 13,125.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายมังกร  ศรีวงศ์จรรยา นายมังกร  ศรีวงศ์จรรยา ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/18

วงเงิน 13,125.00 บาท วงเงิน 13,125.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 ก.พ.2564

81 9/2/2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 24,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/19

วงเงิน 24,000.00 บาท วงเงิน 24,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ก.พ.2564

82 15/2/2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 14,150.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมุนไพรธงทอง ร้านสมุนไพรธงทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/20

วงเงิน 14,150.00 บาท วงเงิน 14,150.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ก.พ.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

/จัดจ้าง (ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

83 1/2/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,710.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/29

วงเงิน 73,710.00บาท วงเงิน 73,710.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.พ.2564

84 1/2/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,300.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/30

วงเงิน 19,300.00 บาท วงเงิน 19,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.พ.2564

85 1/2/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 67,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/31

วงเงิน 67,800.00 บาท วงเงิน 67,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.พ.2564

86 1/2/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,940.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/32

วงเงิน 44,940.00 บาท วงเงิน 44,940.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.พ.2564

87 1/2/2564 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ค่าห้องปฏิบัติการ 3,580.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/33

วงเงิน 3,580.00  บาท วงเงิน 3,580.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 ก.พ.2564

88 1/2/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ้ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/34

วงเงิน 54,000.00 บาท วงเงิน 54,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.พ.2564

89 1/2/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/35

วงเงิน 9,000.00 บาท วงเงิน 9,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ก.พ.2564

90 1/2/2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ้ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/36

วงเงิน 10,800.00บาท วงเงิน 10,800.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 ก.พ.2564

ล าดับท่ี วันท่ี

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

91 12-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,040.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี.แอล.เอช จ้ากัด บริษัท บี.แอล.เอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/108

วงเงิน 7,040.00 บาท วงเงิน 7,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ.2564

92 12-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,396.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/109

วงเงิน 14,396.00 บาท วงเงิน 14,396.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ..2564

93 12-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,281.20           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/110

วงเงิน 33,281.20บาท วงเงิน 33,281.20บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ.2564

94 12-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,472.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบ้ิลฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท เอเบ้ิลฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/111

วงเงิน 17,472.00 บาท วงเงิน 17,472.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ.2564

95 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท เยเนอรัลฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/112

วงเงิน 17,400.00 บาท วงเงิน 17,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2564

96 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/113

วงเงิน 3,300.00 บาท วงเงิน 3,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

97 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,675.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/114

วงเงิน 2,675.00 บาท วงเงิน 2,675.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

98 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/115

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/116

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

100 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,338.40            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/117

วงเงิน 3,338.40 บาท วงเงิน 3,338.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2564

101 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/118

วงเงิน 26,000.00บาท วงเงิน 26,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

102 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ดรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ดรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/119

วงเงิน 17,300.00 บาท วงเงิน 17,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

103 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/120

วงเงิน 4,750.00 บาท วงเงิน 4,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ..2564

104 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/121

วงเงิน 34,750.00 บาท วงเงิน 34,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

105 15-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/122

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

106 15-Feb-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 8,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/123

วงเงิน 8,900.00 บาท วงเงิน 8,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

107 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด บริษัท คอนดรักส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/124

วงเงิน 7,200.00 บาท วงเงิน 7,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กพ.2564

108 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/125

วงเงิน 28,500.00 บาท วงเงิน 28,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

109 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,040.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/126

วงเงิน 6,040.00 บาท วงเงิน 6,040.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

110 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,290.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/127

วงเงิน 8,290.00 บาท วงเงิน 8,290.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

111 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,892.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/128

วงเงิน 8,892.00 บาท วงเงิน 8,892.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

112 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/129

วงเงิน 10,700.00 บาท วงเงิน 10,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

113 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาร์ม จ้ากัด บริษัท ซีฟาร์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/130

วงเงิน 4,000.00  บาท วงเงิน 4,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

114 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,439.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/131

วงเงิน 2,439.00 บาท วงเงิน 2,439.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

115 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/132

วงเงิน 18,700.00 บาท วงเงิน 18,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กพ.2564

116 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/133

วงเงิน 2,400.00 บาท วงเงิน 2,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

117 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,650.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนตัล จ้ากัด บริษัท คอนติเนนตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/134

วงเงิน 1,650.00 บาท วงเงิน 1,650.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

118 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,880.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/135

วงเงิน 2,880.00 บาท วงเงิน 2,880.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

119 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,531.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/136

วงเงิน 3,531.00 บาท วงเงิน 3,531.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

120 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 114,137.40         วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/137

วงเงิน 114,137.40 บาท วงเงิน 114,137.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

121 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 16,050.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/138

วงเงิน 16,050.00  บาท วงเงิน 16,050.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

122 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,850.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/139

วงเงิน 2,850.00 บาท วงเงิน 2,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี



วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

123 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,460.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด บริษัท ทีพีดรัก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/140

วงเงิน 3,460.00 บาท วงเงิน 3,460.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กพ.2564

124 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/141

วงเงิน 8,400.00 บาท วงเงิน 8,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

125 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/142

วงเงิน 3,500.00 บาท วงเงิน 3,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

126 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/143

วงเงิน 1,350.00 บาท วงเงิน 1,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

127 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/144

วงเงิน 3,750.00 บาท วงเงิน 3,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ..2564

128 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/145

วงเงิน 34,200.00 บาท วงเงิน 34,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

129 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/146

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

130 18-Feb-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 64,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/147

วงเงิน 64,200.00 บาท วงเงิน 64,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ.2564

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1

























       


