
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 2/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/26

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

2 2/11/2563 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,218.50            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ร้านเบ็ดเตล็ด ก็อปป้ี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/27

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

3 2/11/2563 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 16,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/28

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

4 3/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/29

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

5 3/11/2563 จ้างเหมาถอดย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 2,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/30

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

6 3/11/2563 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/31

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

7 4/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 5,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/32

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

8 5/11/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 120.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/33

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

จ้างเหมาซ่อมแซมและย้าย

เคร่ืองปรับอากาศ

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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 5/11/2563 จ้างเหมาเทปูนคอนกรีต 40,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวะสัน  ค้าหล้า นายวะสัน  ค้าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/34

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

10 5/11/2563 จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บขยะติดเช้ือ 77,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายวะสัน  ค้าหล้า นายวะสัน  ค้าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/35

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

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

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

12 5/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 252.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/37

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

13 5/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,160.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เดอะเรียลทรี(ไทยแลนด์จก.) บ.เดอะเรียลทรี(ไทยแลนด์จก.) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/38

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

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

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

15 5/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,416.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/40

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

16 9/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,465.90            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยประสิทธ์ิ วิศวะภัณฑ์ หจก.ชัยประสิทธ์ิ วิศวะภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/41

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

17 16/11/2563 จ้างเหมาท้าป้าย 5,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดี ดี เฟอร์นิเจอร์ ร้านดี ดี เฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/42

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 10/11/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,356.50           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/43

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

19 11/11/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 20,340.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/44

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

20 10/11/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 350.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/45

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

21 9/11/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณเคร่ืองหมาย ร้านสุพรรณเคร่ืองหมาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/46

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

22 9/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,452.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/47

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

23 9/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,210.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จก. บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/49

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

24 9/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,320.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอลิสซัพพลาย จก. บ.เอลิสซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/50

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

25 9/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/52

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

26 9/11/2563 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/53

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 1/10/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 8,859.60            วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/54

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

28 1/10/2563 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 11,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/55

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

29 1/10/2563 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/56

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

30 10/11/2563 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 100.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอ๊อด ล้านอ๊อด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/57

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

31 10/11/2563 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 5,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/58

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

32 10/11/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง หจก.อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/59

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

33 10/11/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 8,720.50            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจริญย่ิง โรงพิมพ์เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/60

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

34 11/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,744.60           วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนายเล็ก ใจดีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนายเล็ก ใจดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/61

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

35 12/11/2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/62

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

36 12/11/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/63

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

37 18/11/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 590.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/64

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

38 23/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/66

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

39 23/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 13,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สยามโคลท 88 สยามโคลท 89 ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/67

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

40 23/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/68

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

41 23/11/2563 จ้างหมาตัดหญ้าและตกแต่งสวน 8,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสนอง  ดุกสุกแก้ว นายสนอง  ดุกสุกแก้ว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/69

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

42 23/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายตะวัน  จ่ันโต นายตะวัน  จ่ันโต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/70

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

43 23/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,628.20            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ หจก.มหาจักรทูลส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/71

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

44 24/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม นายประเสริฐ  ฤทัยธรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/72

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45 24/11/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมย้ายและติดต้ัง 6,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/73

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

46 24/11/2563 จ้างเหมาติดต้ังปล่องดูดควัน 59,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง สัมฤทธ์ิ รางน้้า สัมฤทธ์ิ รางน้้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/74

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

47 25/11/2563 จ้างเหมาปรับปรุงเทพ้ืนคอนกรีตถนน 8,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาเมียง  ค้าหล้า นางอาเมียง  ค้าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/75

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

48 25/11/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,252.26            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/76

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

49 25/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,344.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมน์ หจก.14 ซีเมน์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/77

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

50 25/11/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/78

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

51 25/11/2563 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจ๊ียบก่ีสระบุรี จก. บ.เจ๊ียบก่ีสระบุรี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/79

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

52 26/11/2563 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอ๊อด ล้านอ๊อด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/80

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

53 26/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 13,652.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/81

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 26/11/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,960.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอทีเฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอทีเฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/82

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

55 27/11/2563 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสพีที เทรดด้ิง 2015 จก. บ.เอสพีที เทรดด้ิง 2015 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/83

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

56  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

57  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

58  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

59  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

60  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

61  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

62  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

63 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

64 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

65  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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

71 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

72 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/13

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

73 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/14

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

74 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,832.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/15

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

75 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/16

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

76 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/17

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

77 11/13/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/18

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

78 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,040.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอลเอช จ้ากัด บริษัท บีแอลเอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/19

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

79 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,739.48            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/20

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

80 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,059.30            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/21

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

81 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/22

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

82 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/23

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

83 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,252.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีเอ็น จ้ากัด บริษัท ทีพีเอ็น จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/24

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

84 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,345.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/25

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

85 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,060.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/26

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

86 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/27

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

87 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,025.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/28

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

88 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/29

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

89 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,468.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/30

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

90 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/31

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

91 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ้ากัด บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/32

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

92 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด บริษัท ยูเมด้า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/33

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

93 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,453.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูตอคอล จ้ากัดบริษัท สยามฟาร์มาซูตอคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/34

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

94 11/20/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 121,157.40         วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรมม องค์การเภสัชกรรมม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/35

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

95 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,096.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/36

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

96 11/16/2563 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/37

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

97 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,030.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/38

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

98 11/16/2563 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,316.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ้ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/39

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

99 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,940.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/7

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

80 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,950.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บ.แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/8

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

81 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 114,180.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/9

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

82 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 129,700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/10

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

83 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,260.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/11

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

84 11/2/2563 ซ้ือวัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,800.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/12

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

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง


