
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำน กังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ อิาเภอเสลภูมิ จ งัหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลฝานเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : โรงพยาบาลเสลภูมิ จ งัหวัดร้อยเอ็ด 

ว นั/เดือน/ปี: ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ห วัข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานจัด่ซื้อ/~ด่จ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน๒๕๖๔(สขร.๑) 

- 

Link ภายนอก : www.selaphumhospital.go.th 

หมายเหตุ :  
- 

ผ้รูบั ผ ดิช ข้อมูล ผ้อูนุมัติรับ รอง 

~ 
~ 

~- 

4´´ 

~ น~ยนฬดล สาสิท~ นา นายบุณูมี โพ~ิันาม 

ตำแหน่ง น กัจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ 

ผ้รู บัผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

.~ 

/ ,ๅ_ 

นางป่ตตา นิลส์สัน 

ต ๅํแหน่ง น กัวิชๅการพัสดุ 



บ นัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ง สดุ กลุ่มบริหารง~ วไป โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จ งัหวัดร้อยเอ็ด 

,๘/ 

ท รอ ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/๖๑ ว นัที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

~อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปี ๒๕๖๔ 

เรียน ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ 

ด้วยงานพัสดุ มีความประสงค์ขออนุญาตนำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม สขร.๑ แนบมาพร้อม~นทึกนี้ ขึน้เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 

(นายนพดล สาสิท~) 

นั
กจัดการงานทั่วไปชำนาณูการ 

ห วัหน้าเจ้าหน้าที่ 

งานพัสดุ 

เบอร์ภายใน ๕๐๔ 

( 
(นางปทิตตา นิลส์สัน) 

นั
กวิชๅการพัสดุ 

เจ้าหน้าที่ 

~ /~´´ 

, 

(นายบุญมี โพ~สนาม) 

ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ 



,, ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดิ่จ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ งัหวัดร้อยเอ็ด 

โรงพยาบาลเสลภมิ จ งัหวัดร้อยเอ็ด 

ว นัที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ลำด บั 

่ 

จ ดัซอจัด 

.~ วงเงิน เลขที่ / ว นัที่ 

รายการทีซอ/ 

วิธีการจัดหา 

., . ~ ~ , 
ที่ จ ~้ง จ ,้,~ งบประมาณ ผ้ เูสนอราคา ราคาทเสนอ ผ~ูด้รับการคัดเลือก ราคา เหตุผลทีคัดเลือกได้พอสังเขป (~ณูณูา/หนังสือข้อตกลง~บสังซอสัง 

(รา คากลาง) 
จัา ง) 

ว สัดุวิทยาศาสตร์ 

เอเชีย แลบอราทอรี่ เอเชีย แลบอราทอรี่(๐ut รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๖๓/๖๔(ลว 

๑ จ า้งเหมา ตรวจวิเคราะห์ ๔๔,๔๒๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง (Out lab พ.ค.๖๔) ๔๔,๔๒๐.๐๐ lab พ.ค.๖๔) ๔๔,๔๒๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๒/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๖(~๖๔ (ลว 

๒ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๖๕,๐๐๐-๐๐ เฦพาะเจาะจง ชีซีเค เมดิคอล ๖๕,๐๐๐.๐๐ ซีซีเค เมดิคอล ๖๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๗/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๖๔:/๖๔ (ลว 

๓ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๙๙,๒๐๖.๐๐ เฦพาะเจาะจง ชีชีเค เมดิคอล ๙๙,๒๐๖.๐๐ ซีซีเค เมดิคอล ๙๙,๒๐๖.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๗/๖/๒๕๖๔) 

เมดิคอล แลบอราทอรี่ เมดิคอล แลบอราทอรี่ รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๖๖/๖๔ (ลว 

๔ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๖๕,๓๑๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง เมเนจํ้นท์ ๖๕,๓๑๐.๐๐ เมเนจเม้นท์ ๖๕,๓๑๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ~๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๖๗/๖๔ (ลว 

๕ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เค ทู เมด ๒๗,๐๐๐.๐๐ เค ทู เมด ๒๗,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๗/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๖๘/๖๔ (ลว 

๖ จ ดัชื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๙๕,๓๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ซีซีเค เมดิคอล ๙๕,๓๐๐.๐๐ ซีซีเค เมดิคอล ๙๕,๓๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๗/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๖๙/๖๔ (ลว 

๗ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอ ที เมดิแคร์ ๑,๕๐๐.๐๐ เอ ที เมดิแคร์ ๑,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ~๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๐/๖๔ (ลว 

๘ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ซีซีเค เมดิคอล ๔๒,๐๐๐.๐๐ ชีชีเค ่ดิคอล ๔๒,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๙/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๑/๖๔ (ลว 

๙ จ ดัชื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ซีซีเค เมดิคอล ๔๒,๐๐๐.๐๐ ซีชีเค ฌดิคอล ๔๒,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ~๕๖๔) 

โปรเฟสชั่นแนล เมดิ โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๒/๖๔ (ลว 

๑๐ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๖๗,๙๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง คอล ชายน์ ๖๗,๙๐๐.๐๐ ซายน์ ๖๗,๙๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ~๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๓/๖๔ (ลว 

๑๑ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๓๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เค ทู ํ ด ๓๗,๒๐๐.๐๐ เค ทู ฌด ๓๗,๒๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๗๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๔:/๖๔ (ลว 

๑๒ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๙๕,๕๓๒.๐๐ เฦพาะเจาะจง ซีซีเค เมดิคอล ๙๕,๕๓๒.๐๐ ซีซีเค เมดิคอล ๙๕,๕๓๒.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๙/๖/๒๕๖๔) 



' ๑๓ 

' 

จ ดัชื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๖,๘๔๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

ไบโอมีเดีย (ประเทศ 

ไทย) ๖,๘๔๐.๐๐ ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) ๖,๘๔๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๕/๖๔ (ลว 

๙/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๖/๖๔ (ลว 

๑๔ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๙๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชีชีเค เมดิคอล ๙๑,๘๐๐.๐๐ ซีชีเค ํดิคอล ๙๑,๘๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๗/๖๔ (ลว 

๑๕ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๑๙,๓๖๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง เค ทู ฌด ๑๙,๓๖๗.๐๐ เค ทู ํ ด ๑๙,๓๖๗.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๘/๖๔ (ลว 

๑๖ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๓๙,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอ ที ิดิแคร์ ๓๙,๐๔๐.๐๐ เอ ที เมดิแคร์ ๓๙,๐๔๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๗๙/๖๔ (ลว 

๑๗ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ซีซีเค เมดิคอล ๑๐,๐๐๐.๐๐ ซีซีเค เมดิคอล ๑๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๒/ง๑๘๐/๖๔ (ลว 

๑๘ จ ดัซื้อ ว สัดุวิทยาศาสตร์ ๙๖,๔๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ซีซีเค ฌดิคอล ๙๖,๔๐๐.๐๐ ซีซีเค ํดิคอล ๙๖,๔๐๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔) 

~ถุดิบสมุนไพร 

น.ส.สมสนิท อองตัน่ รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๑๒/ง๓๕/๖๔ ลว. 

๑ จ ดัซื้อ ว ตัถุดิบสมุนไพร ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ไทย ๑๒,๐๐๐.๐๐ น.ส.สมสนิท อองตันไทย ๑๒,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํฎ สะดวกรวดเร็ว ๐๒/๐๖/๖๔ 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๑๒/ง๓๖/๖๔ ลว. 

๒ จ ดัชื้อ ว ตัถุดิบสมุนไพร ๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.วริยา หนทอง ๒๒,๐๐๐.๐๐ น.ส.วริยา หุนทอง ๒๒,๐๐๐.๐๐ เสนอราคา~~ สะดวกรวดเร็ว ๐๒/๐๖/๖๔ 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๑๒/ง๓๗/๖๔ ลว. 

๓ จ ดัซื้อ ว ตัถุดิบสมุนไพร ๑๒,๕๐๐.๐๐เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์สังฆกุล ๑๒,๕๐๐.๐๐นายนิวัฒน์~งฆกุล ๑๒,๕๐๐.๐๐เสนอราคา~สะดวกรวดเร็ว ๐๒/๐๖/๖๔ 

ว สัดุ~น่ตกรรม 

บริษัท ดีเคเอสเอช 

. 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๗ค๗๕/๖๔ (ลว 

๑ จ ดัชื้อ ว สัดุทันตกรรม ๑๑,๖๓๐.๙๐ เฉพาะเจาะจง จำ ก ดั่ ๑๑,๖๓๐.๙๐ บริษัท ดีเคเอสเอช จ°ากัด ๑๑,๖๓๐.๙๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๐๔/๐๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒,๓๐๖.๓/ค๗๖/๖๔ (ลว 

๒ จ ดัซื้อ ว สัดุทันตกรรม ๙,๔๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท นูเด้นท์ จำก ดั ๙,๔๙๓.๐๐ บริษัท นูเดันท์ จำก ดั ๙,๔๙๓.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๐๗๐๖/๒๕๖๔) 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.~ค๗๗/๖๔ (ลว 

๓ จ ดัซื้อ ว สัดุทันตกรรม ๘,๑๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟิ จิากัด ๘,๑๑๕.๐๐ บริษัท ดาร์ี่พ จำก ดั ๘,๑๑๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๑๐/๐๖/๒๕๖๔) 

จ า้งซ่อมทันตก 
รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๗ค๗๘/๖๔ (ลว 

๔ จ ดัจ้าง รรม ๔,๓๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ ๔,๓๗๐.๐๐ หจก.เอ็มมีr นช์ ๔,๓๗๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๑(~๐๖/๒๕๖๔) 

๕ จ ดั.~อ ว สัดุทันตกรรม ๔,๙๕๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง อินคอร์ปอเรชั่น จำก ดั ๔,๙๕๐.๐๐ คอร์ปอเรชั่น จำก ดั ๔,๙๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๑๖/๐๖/๒๕๖๔) 

บริษัท ดีเคเอสเอช รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๗ค๘๐/๖๔ (ลว 

๖ จ ดัซื้อ ว สัดุทันตกรรม ๔,๒๘๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง จำก ดั ๔,๒๘๐.๐๐ บริษทั ดีเคเอสเอช จำก ดั ๔,๒๘๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๑๗/๐๖/๒๕๖๔) 

บริษัท สยามเดนท์ รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๓/ค๘๑/๖๔ (ลว 

๓/ จ ดัชื้อ ว สัดุทันตกรรม ๕,๔๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง จำก ดั ๕,๔๐๐.๐๐ บริษัท สยามเดนท์ จำก ดั ๕,๔๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว ๒๕/๐๖/๒๕๖๔) 



๘ จ ดัซื้อ ว สัดุทันตกรรม ๕,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอสดีทันตเวช 

จิากัด ๕,๘๕๐.๐๐ บริษัท เอสดีทันตเวช จำก ดั ๕,๘๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ.๐๐๓๒.๓๐๖.๗ค๘๑/๖๔ (ลว 

๒๕/๐๖/๒๕๖๔) 

ว สัดุการแพทย์ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๕๒/๖๔ ลว 

๑ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๒๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จิา~ด่ ๘ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๒๙,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว ๒๕~๐๕/๖๔ 

บ.โพส เฮลท์ แคร์ รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๕๗๖๔ ลว 

๒ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง จิากัด ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำก ดั ๗๒,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๕๔/๖๔ ลว 

๓ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ,ไบโอคอททอน จ°ากัด ๒๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๕๕~๖๔ ลว 

๔ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จิากัด ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.ไบโอคอททอน จ°ากัด ๕๔,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๕๖/๖๔ ลว 

๕ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทวิติพร จิากัด ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.ทวิติพร จำก ดั ๔๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖,๑/ง๓๕๗/๖๔ ลว 

๖ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๕๑,๖๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จิากัด่ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๕๑,๖๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

บ.พีเอ็มแอล พลัส รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๕๘/๖๔ ลว 

๗ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง จำก ดั ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.พีเอ็มแอล พ~ส จำก ดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

หจก.นอร์ทอีส เมดิ หจก.นอร์ทอีส เมดิคอล รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๕๙/๖๔ ลว 

๘ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง คอล ซ พัพลาย ๘๐,๐๐๐.๐๐ ช พัพลาย ๗,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๖๐/๖๔ ลว 

๙ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๔๖,๘๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง หจก.กัล่ยา ซ พัพลาย ๘๐,๐๐๐.๐๐ หจก.กัลยา ซ พัพลาย ๔๖,๘๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

รอ๐๐๓๒-๓๐๖.๑/ง๓๖๑/๖๔ ลว 

๑๐ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๔,๓๒๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๔,๓๒๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๖๒/๖๔ ลว 

๑๑ จ ดั~ ว สัดุการแพทย์ ๙,๙๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บ.ทวิติพร จำก ดั ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.ทวิติพร จิากัด ๙,๙๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

หจก ดี แอล ชี เมดิ หจก.ดี แอล ซี เมดิคอล รอ๐๐๓๒๓๐๖.๑/ง๓๖๓/๖๔ ลว 

๑๒ จ ดัชี้อ ว สัดุการแพทย์ ๔๒,๖๕๐.๐๐ เอพาะเจาะจง คอล'(สำ~กงานใหญ่) ๘๐,๐๐๐.๐๐ (สำ~กงานใหญ่) ๔๒,๖๕๐.๐๐ เสนอราคาติ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๖๔~๖๔ ลว 

๑๓ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๒,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิก้า จำก ดั ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.ํดดิก้า จิากัด ๒,๑๖๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

๑๔ จ ดั~'อ วัวสัดุการแพทย์ ๒๑,๖๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บ.เมดดิก้า จิากัด ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.ํดดิกัา จำก ดั ๒๑,๖๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

บ พีซีเมดดิคัด จำก ดั บ.พีซีเมดดิคัด จำก ดั 

~ 

รอ๐๐๓๒๓๐๖๑/ง๓๖๖/๖๔ ลว 

๑๕ จ ดัซ~อ ว สัดุการแพทย์ ๒๕,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง (สํ่านักงานใหญ่) ๘๐,๐๐๐.๐๐ (สำ~กงานใหญ่) ๒๕,๙๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๒๕1๐๕/๖๔ 

บ.พีซีเมดดิคัด จำก ดั บ.พีชีเมดดิคัด จำก ดั รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๖๗/๖๔ ลว 

๑๖ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง (~านักงานใหญ่) ๘๐,๐๐๐.๐๐ (สำนักงานใหญ่) ๙๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว ๒๕/๐~~๖๔ 



๑๗ จ ดัซื้อ 

ครภัณฑ์ 

การแพทย์ ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๕๔,๐๐๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๕๔,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาติ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒,๓๐๖.๑/ง๓๖๘/๖๔ ลว 

๒๕~๐๕/๖๔ 

๑๘ จ ดัชื้อ ว สัดุการแพทย์ ๑๑,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บ.โพส เฮลท์ แคร์ 

จำก ดั ๑๑,๒๕๐.๐๐ บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำก ดั ๑๑,๒๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๖๙/๖๔ ลว 

๒๕/๐๕7๖๔ 

๑๙ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๒๐,๖๑๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๒๐,๖๑๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๒๐,๖๑๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๗๐/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๐ จ ดัซื้อ 

คร~ณ่ฑ์ 

การแพทย์ ๔๑,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๔๑,๒๒๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๔๑,๒๒๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

ร รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๗๑/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๑ จ ดัชื้อ ว สัดุการแพทย์ ๒๓,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๒๓,๕๖๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๒๓,๕๖๐.๐๐ เสนอราคาติ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๗๒/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๒ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๓,๔๐๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๓,๔๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๗๗๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๓ จ ดัซื้อ 

ครุ~ณ่ฑ์ 

การแพทย์ ๒๐,๔๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๒๐,๔๗๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๒๐,๔๗๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

ร รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๗๔/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๔ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๒๐,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บ.นิคคิโซ เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จำก ดั ๒๐,๑๖๐.๐๐ 

บ.นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศ 

ไทย) จำก ดั ๒๐,๑๖๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๗๕~๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๕ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๕๒,๕๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จำก ดั ๕๒,๕๐๐.๐๐ บ.เมดิทอป จำก ดั ๕๒,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๗๖/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๖ จ ดัชื้อ ว สัดุการแพทย์ ๓,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บ:พรทิพย์เวชภัณฑ์ 

จำก ดั (สำนักงานใหญ่) ๓,๓๘๐.๐๐ 

บ.พรทิพย์เวชภัณฑ์ จำก ดั 

(สำ~กงานใหญ่) ๓,๓๘๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๗๗/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๓/ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๑,๐๕๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บ พรทิพย์เวชภัณฑ์ 

จิากัด (~~า~กงานใหญ่) ๑, ๑,๐๕๐.๐๐ 

บ พรทิพย์เวชภัณฑ์ จำก ดั 

(~า~กงานใหญ่) ๑, ๑,๐๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒๓๐๖.๑/ง๓๗๘/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๘ จ ดัชื้อ ว สัดุการแพทย์ ๑,๒๕๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บ พรทิพย์เวชภัณฑ์ 

จำก ดั (~านักงานใหญ่) ๑,๒๕๐.๐๐ 

บ พรทิพย์เวชภ้ณฑ์ จำก ดั 

(~านักงานใหญ่) ๑, ๑,๒๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๗๗๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๒๙ จ ดัชื้อ ว สัดุการแพทย์ ๖,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บ.พรทิพย์เวชภัณฑ์ 

จิากัด (สำนักงานใหญ่) ๖,๐๐๐.๐๐ 

บ.พรทิพย์เวช~ณ่ฑ์ จํจำก ดั 

(~านักงานใหญ่) ๖,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๘๐/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๓๐ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๓๐,๙๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บ.เอเมอร์สัน่ กรุ๊ป 

จำก ดั (ำนักงานใหญ่) ๓๐,๙๐๐.๐๐ 

บ.เอเมอร์~ กรุ๊ป จำก ดั่

(~~กงานใหญ่) ๓๐,๙๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๘๑/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 



๓๑ จ ดัซื้อ 

จ า้งซ่อม 

ครภัณ่ฑ์ 

การแพทย์ ๘,๗๒๑.๕๗ เฉพาะเจาะจง 

บ .นิาวิวัฒ่น์การช่าง 

(๑๙๙๒) จำก ดั 

(สำ~กงานใหญ่) ๘,๗๒๑.๕๗ 

บ.นำวิวัฒน์การช่าง 

(๑๙๙๒) จำก ดั (สำนักงาน 

ให~) ๘ ๘,๗๒๑.๕๗ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๘๒/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๓๒ จ ดัซื้อ การแพทย์ ๔๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พื มาร์เก็ตติ้ง ๔๗,๖๐๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๔๗,๖๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว ๐๑/๐๖/๖๔ 

๓๓ จ ดัซื้อ 

ครภัณ่ฑ์ 

การแพทย์ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ดีแอลซี เมดิคอล ๒๕,๐๐๐.๐๐ หจก.ดีแอลชี เมดิคอล ๒๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๘๔/๖๔ ลว 

๐๗/๐๖/๖๔ 

๓๔ จ ดัซื้อ 

ครภํณ่ฑ์ 

การแพทย์ ๕๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก_ดีแอลซี เมดิคอล ๕๗,๐๐๐.๐๐ หจก.ดีแอลซี เมดิคอล ๕๗,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๘๕/๖๔ ลว 

๐๗/๐๖/๖๔ 

๓๕ จ ดัซื้อ 

ครุ~ณ่ฑ์ 

การแพทย์ ๔,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ดีแอลซี เมดิคอล ๔,๖๕๐.๐๐ หจก.ดีแอลชี เมดิคอล ๔,๖๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

ร รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๘๖/๖๔ ลว 

๐๗/๐๖/๖๔ 

๓๖ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๒๑,๐๐๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๒๑,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๘๗/๖๔ ลว 

๐๑/๐๖/๖๔ 

๓๖ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๙,๐๐๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๙,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๘๘/๖๔ ลว 

๑๔/๐๖/๖๔ 

๓๖ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๙๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล ๙๗,๕๐๐.๐๐ หจก.เอ็น.อี.่ดิคอล ๙๗,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๘๙/๖๔ ลว 

๑๔/๐๖/๖๔ 

๓๙ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๔๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไบโอคอททอน จำก ดั่ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๐/๖๔ ลว 

๑๔~๐๖/๖๔ 

๔๐ จ ดัชื้อ ~สดุการแพทย์ ๑ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ บ.ไบโอคอททอน จำ~ด่ ๑ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๑/๖๔ ลว 

๑๔/๐๖/๖๔ 

๔๑ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๓๖,๐๐๐.๐๐ บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๓๖,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๒/๖๔ ลว 

๑๔~๐๖/๖๔ 

๔๒ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๘,๒๕๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จำก ดั่ ๘,๒๕๐.๐๐ บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๘,๒๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๓/๖๔ ลว 

๑๔/๐๖/๖๔ 

๔๓ จ ดัชื้อ ว สัดุการแพทย์ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๑๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไบโอคอททอน จำก ดั ๑๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๔/๖๔ ลว 

๑๔/๐๖/๖๔ 

๔๔ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๘,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บ.สัปปายะ สยาม 

จำก ดั ๘,๐๐๐.๐๐ บ.สัปปายะ สยาม จำก ดั ๘,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาติ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๕~๖๔ ลว 

๑๔/๐๖/๖๔ 

๔๕ จ ดัชี้อ ว สัดุการแพทย์ ๕๐,๑๕๖.๐๐ เฦพาะเจาะจง หจก.กํล่ยา ช พัพลาย ๕๐,๑๕๖.๐๐ หจก.ก่ล่ยา ช พัพลาย ๕๐,๑๕๖.๐๐ เสนอราคาตํ่าที่สุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๖/๖๔ ลว 

๑๔/๐๖/๖๔ 

๔๖ จ ดัชื้อ ว สัดุการแพทย์ ๘๒,๒๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กัล่ยา ซ พัพลาย ๘๒,๒๒๕.๐๐ หจก.กัลยา ช พัพลาย ๘๒,๒๒๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๗/๖๔ ลว 

๑~~๐๖/๖๔ 

๔๗ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๓๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๓๙,๐๐๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๓๙,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๘/๖๔ ลว 

๑๔~๐๖/๖๔ 



๔๘ จ ดัซื้อ 

ครุภัณฑ์ 

การแพทย์ ๑๕,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๑๕,๕๖๐.๐๐ อาร์ เอ็น พี มาร์เก็ตติ้ง ๑๕,๕๖๐.๐๐ เสนอราคาติ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๙๙/๖๔ ลว 

๑~~๐๖/๖๔ 

บ.พีซีเมดดิคัด จำก ดั บ.พีซีเมดดิคัด จำก ดั รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๔๐๐/๖๔ ลว 

๔๙ จ ดัซื้อ ว สัดุการแพทย์ ๗๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง (สํ์ กงานใหญ่) ๗๖,๕๐๐.๐๐ (สำนักงานใหญ่) ๗๖,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าทีสุด สะดวก รวดเร็ว ๑๔~๐๖/๖๔ 

~ดุ~ไป 

บริษัท สยามเดนท์ รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๐๗๖๔ ลว 

๑ จ ดัซื้อ ครุภัฑณ์ก่อสรัาง ๓๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง จำก ดั ๓๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท สยามเดนท์ จำก ดั ๓๙,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๐/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒-๓๐๖.๑.๒/ง๗๐๔/๖๔ ลว 

๒ จ ดัซื้อ ว สัดุก่อสร้าง ๓,๙๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง รัานแชมป์ธนะกิจ ๓,๙๔๘.๐๐ ร้านแชมป์ธนะกิจ ๓,๙๔๘.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๐/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๐๕/๖๔ ลว 

๓ จ ดัซื้อ ว สัดุเชื้อเพลิง ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณรงคโรจน์ภูริ ๑,๕๐๐.๐๐ หจก.ณรง์โรจน์ภูริ ๑,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

หจก.ไพบูลย์พัฒนกิจ รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑_๒/ง๗๐๖/๖๔ ลว 

๔ จ ดัซื้อ ว สัดุสิานักงาน ๑๕,๖๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง เสลภูมิ ๑๕,๖๐๐.๐๐ หจก.ไพบูลย์~ฒนกิจเสลภมิ ๑๕,๖๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

~~ภัณฑ์ บริษัท ร้อยเอ็ดแสง บริษัท ร้อยเอ็ดแสงไทย รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๐๗/๖๔ ลว 

๕ จ ดัซื้อ สำน กังาน ๙,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไทย จำก ดั่ ๙,๑๒๐.๐๐ จำก ดั ๙,๑๒๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๐๘/๖๔ ลว 

๖ จ ดัชื้อ ว สัดุบริโภค ๑๒,๒๕๕.๐๐ เฦพาะเจาะจง โรงผลิตนํ้าดื่มY,งฝน ๑๒,๒๕๕.๐๐ โรงผลิตนํ้าดื่มYjงฝน ๑๒,๒๕๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสฺดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

ครภัณฑ์งานบัาน บริษัทแหลมทอง บริษัทแหลมทองร้อยเอ็ด รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๐๙/๖๔ ลว 

๗ จ ดัซื้อ งานครัว ๑๒,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้อยเอ็ด จำก ดั ๑๒,๙๙๐.๐๐ จำ ก ดํ่ ๑๒,๙๙๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

คgภัณฑ์ หจก.ไพบูลย์พัฒนกิจ รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๑๐/๖๔ ลว 

๘ จ ดัซื้อ สำน กังาน ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เสลภมิ ๑,๒๐๐.๐๐ หจก.ไพบูลย์~ฒนกิจเสลภูมิ ๑,๒๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

ครภํ'ณฑ์ รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๑๑/๖๔ ลว 

๙ จ ดัซื้อ สิานักงาน ๓๓,๙๒๕.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร้านมติสารพัน ๓๓,๙๒๕.๐๐ ร้านมติสาร~น ๓๓,๙๒๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

ว สัดุงานบ้าน รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๑๒/๖๔ ลว 

๑๐ จ ดัซื้อ งานครัว ๒๑,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อ่อนน้อม ๒๑,๔๕๐.๐๐ อ่อนน้อม ๒๑,๔๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๑๓/๖๔ ลว 

๑๑ จ ดัซื้อ ว สัดุก่อสร้าง ๑,๕๐๗.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร้านแชมป์ธนะกิจ ๑,๕๐๗.๐๐ ร า้นแชมป์ธนะกิจ ๑,๕๐๗.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖-๑.๒/ง๗๑๔1๖๔ ลว 

๑๒ จ ดัซื้อ ว สัดุก่อสร้าง ๔,๒๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร้านแชมป์ธนะกิจ ๔,๒๐๐.๐๐ ร า้นแชมป์ธนะกิจ ๔,๒๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๑๕/๖๔ ลว 

๑๓ จ ดัซื้อ ว สัดุก่อสร้าง ๒,๓๓๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร า้นแชมป์ธนะกิจ ๒,๓๓๐.๐๐ ร า้นแชมป์ธนะกิจ ๒,๓๓๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑~๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๑๖/๖๔ ลว 

๑๔ จ ดัซื้อ ว สัดุก่อสรัาง ๒,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รัานแชมป์ธนะกิจ ๒,๙๐๐.๐๐ ร า้นแชมป์ธนะกิจ ๒,๙๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 



๑๕ จ ดัซื้อ ว สัดุประปา ๔,๐๑๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง รัานแชมป์ธนะกิจ ๔,๐๑๔.๐๐ ร้านแชมป์ธนะกิจ ๔,๐๑๔.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑-๒/ง๗๑๗/๖๔ ลว 

๑๑/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๑๘/๖๔ ลว 

๑๖ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๗๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๗๒๖.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปร~กส์ ๒,๗๒๖.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๑๙/๖๔ ลว 

๑๗ จ ดัชึ้อ ว สัดุบริโภค ๒,๓๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๓๙๕.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๓๙๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

ร า้นทรัพย์เพิ่มพูลแอร์ ร า้นทรัพย์เพิ่มพูลแอร์ รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๒๐/๖๔ ลว 

~๘ จ ดัจ้าง เหมาบริการ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส ๕,๕๐๐.๐๐ เชอร์วิส ๕,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๕/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๒๑/๖๔ ลว. 

๑๙ จ ดัจ้าง เหมาบริการ ๓๐,๐๐๐-๐๐ เฦพาะเจาะจง ท นั ใ่จการพิมพ์ ๒๘,๖๕๐.๐๐ ท นัใจการพิมพ์ ๒๘,๖๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑~๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๒๒/๖๔ ลว. 

๒๐ จ ดัจ้าง เหมาบริการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง เอ็กชาซีแลม ๑๒,๓๒๐.๐๐ เอ็กชาซีแลม ๑๒,๓๒๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๒~๕๖๔ ~ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๒๗๖๔ ลว. 

~ จ ดัจ้าง เหมาบริการ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ท นัใจการพิมพ์ ๔,๕๐๐.๐๐ ท นัใจการพิมพ์ ๔,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๑/๖/๒๕๖๔ 

หจก.ส.เรืองโรจน์ รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๒๕เ๖๔ ลว. 

๒๓ จ ดัจ้าง เหมาบริการ ๔๘,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง สระบุรี ๔๖,๘๒๔.๐๐ หจก.ส.~องโรจน์สระบุรี ๔๖,๘๒๔.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๒~๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๒๖/๖๔ ลว 

๒๔ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๓,๐๒๙.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๐๒๙.๐๐ ร งัสิต ฟิ ดู โปรดักส์ ๓,๐๒๙.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๓/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒-๓๐๖.๑.๒/ง๗๒๗/๖๔ ลว 

๒๕ จ ดัชื้อ ว สัดุบริโภค ๓,๕๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฟิ ดู โปร~กส์ ๓,๕๓๒.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๕๓๒.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๔/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๒๘/๖๔ ลว 

๒๖ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๓๔๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดัก่ส์ ๒,๓๔๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๓๔๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๕/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒-๓๐๖.๑.๒/ง๗๒๙/๖๔ ลว 

๒๗ จ ดัชื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๔๘๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๔๘๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๔๘๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๖/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๐/๖๔ ลว 

๒๘ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๕๑๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๕๑๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๗/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๑/๖๔ ลว 

๒๙ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๓๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๓๒๕.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปร~กส์ ๒,๓๒๕.๐๐ เสนอราคาติ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๘/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๒/๖๔ ลว 

๓๐ จ ดัชื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๓๙๕.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๓๙๕.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๓๙๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๙/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๗๖๔ ลว 

๓๑ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิตฬูดโปรดัก่ส์ ๓,๕๐๐.๐๐รังสิตฬูดโปรดักส์ ๓,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๐/๖/๒๕๖๔ 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๔/๖๔ ลว 

๓๒ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๘๖๙.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิตฬูดโปรดัก่ส์ ๒,๘๖๙.๐๐รังสิตฬูดโปรดักส์ ๒,๘๖๙.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว ๑๒/๖/๒๕๖๔ 



๓๓ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๓,๘๑๔.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดัก่ส์ ๓,๘๑๔.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๘๑๔.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๕:/๖๔ ลว 

๑๑/๖/๒๕๖๔ 

๓๔ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๔๙๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดัก่ส์ ๒,๔๙๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๔๙๐,๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๖/๖๔ ลว 

๑๗๖/๒๕๖๔ 

๓๕ จ ดัซื้อ ว สัดบริโภค ๓,๓๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปร~กส์ ๓,๓๑๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๓๑๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๗/๖๔ ลว 

๑๔/๖/๒๕๖๔ 

๓๖ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๘,๐๕๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง นายศัก~ดา เข เขตกลาง ๘,๐๕๐.๐๐ นายศัก~ดา เข เขตกลาง ๘,๐๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๘/๖๔ ลว 

๑~๕๖๔ 

๓๗ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๘,๒๕๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท เฮลธี่ฬูด 

แอนด์ดริ้งค์จำกัด ๘,๒๕๐.๐๐ 

บริษ้ท เฮลธี่ฬูดแอนด์ด 

ริง้ค์จำกัด ๘,๒๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๓๗๖๔ ลว 

๑๔~๖/๒๕๖๔ 

๓๘ จ ดัซื้อ ว สัดุสิานักงาน ๘,๙๖๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร า้นณัฎณิชาเครื่องครัว ๘,๙๖๓.๐๐ ร า้นณัฎณิชาเครึ่องครัว ๘,๙๖๓-๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๔๐/๖๔ ลว 

๑๔เ๖/๒๕๖๔ 

๓๙ จ ดัซื้อ ครุภัณ่ฑโฆษณา ๓,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัทแหลมทอง 

ร้อยเอ็ด จำก ดั ๓,๙๙๐.๐๐ 

บริษัทแหลมทองรัอยเอ็ด 

จำก ดั ๓,๙๙๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๔๑/๖๔ ลว 

๑๔~๖/๒๕๖๔ 

๔๐ จ ดัซื้อ 

ว สัดุงานบัาน 

งานครัว ๓๓,๕๔๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสง 

ไทย จำก ดั ๓๓,๕๔๐.๐๐ 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสงไทย 

จิากัด ๓๓,๕๔๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๔๒/๖๔ ลว 

๑๔1๖/๒๕๖๔ 

๔๒ จ ดัซื้อ 

ว สัดุงานบ้าน 

งานครัว ๕,๖๐๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร า้นณัฎณิชาเครื่องครัว ๕,๖๐๑.๐๐ ร า้นณัฎณิชาเครื่องครัว ๕,๖๐๑.๐๐ เสนอราคาติ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๔๗๖๔ ลว 

๑๔1๖/๒๕๖๔ 

๔๒ จ ดัซื้อ ว สัดุสำนักงาน ๗,๙๐๘.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัทแหลมทอง 

ร อ้ยเอ็ด จำ~ด่ ๗ ๗,๙๐๘.๐๐ 

บริษัทแหลมทองร้อยเอ็ด 

จำก ดั ๗,๙๐๘,๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๔๔/๖๔ ลว 

๑๔~๖/๒๕๖๔ 

๔๓ จ ดัซื้อ 

ครภํ~ฑ์สำ~ 

งาน ๑๒,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัทแหลมทอง 

ร้อยเอ็ด จำก ดั ๑๒,๗๒๐.๐๐ 

บริษัทแหลมทองร้อยเอ็ด 

จำก ดั ๑๒,๗๒๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๔๕/๖๔ ลว 

๑๔~๖/๒๕๖๔ 

๔๔ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๔๓๙.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๔๓๙.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดัก่ส์ ๒,๔๓๙.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖-๑.๒/ง๗๔๖/๖๔ ลว 

๑๕/๖/๒๕๖๔ 

๔๕ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๗๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปร~ก่ส์ ๒ ๒,๗๙๕.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดัก่ส์ ๒,๗๙๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๔๗/๖๔ ลว 

๑๖/๖/๒๕๖๔ 

๔๖ จ ดัซึ้อ ว สัดุบริโภค ๓,๓๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดัก่ส์ ๓,๓๓๖.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๓๓๖.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๔๘/๖๔ ลว 

๑๗/๖/๒๕๖๔ 

๔๗ จ ดัซื้อ ว สัดุสำนักงาน ๑๐,๒๙๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสง 

ไทย จำก ดั ๑๐,๒๙๐.๐๐ 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสงไทย 

จำก ดั ๑๐,๒๙๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๔๗๖๔ ลว 

๗/๖/๒๕๖๔ 

๔๘ จ ดัซื้อ 

ว สัดุงานบ้าน 

งานครัว ๑๘,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัทแหลมทอง 

ร้อยเอ็ด จำก ดั ๑๘,๖๖๐.๐๐ 

บริษัทแหลมทองร้อยเอ็ด 

จำก ดั ๑๘,๖๖๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๕๐/๖๔ ลว 

๑๖/๖/๒๕๖๔ 

๔๙ จ ดัซื้อ 

ว สัดุงานบ้าน 

งานครัว ๘,๕๕๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสง 

ไทย จำก ดั ๘,๕๕๖.๐๐ 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสงไทย 

จำก ดั ๘,๕๕๖.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๕๑/๖๔ ลว 

๑๖/๖/๒๕๖๔ 



๕๐ จ ดัชื้อ 

ว สัดุงานบ้าน 

งานครัว ๒๗,๖๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสง 

ไทย จำก ดั ๒๗,๖๒๘.๐๐ 

บริษัท รัอยเอ็ดแสงไทย 

จำก ดั ๒๗,๖๒๘.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๕๒/๖๔ ลว 

๑๖/๖/๒๕๖๔ 

๕๑ จ ดัซื้อ 

ว สัดุงานบ้าน 

งานครัว ๑๖,๔๖๖.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสง 

ไทย จำก ดั ๑๖,๔๖๖.๐๐ 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสงไทย 

จำก ดํ่ ๑๖,๔๖๖.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๕๗๖๔ ลว 

๑๖/๖/๒๕๖๔ 

๕๒ จ ดัซื้อ ว สัดุสำนักงาน ๔๐,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสง 

ไทย จำก ดั ๔๐,๖๙๐.๐๐ 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสงไทย 

จำก ดั ๔๐,๖๙๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖,๑.๒/ง๗๕G~๖๔ ลว 

๑๖/๖/๒๕๖๔ 

๕๓ จ ดัซื้อ ว สัดุสิานักงาน ๒๓,๔๗๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสง 

ไทย จำก ดั ๒๓,๔๗๒.๐๐ 

บริษัท ร้อยเอ็ดแสงไทย 

จำก ดั ๒๓,๔๗๒.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๕๕~๖๔ ลว 

๑๖/๖/๒๕๖๔ 

๕๔ จ ดัซื้อ ว สัดุสำนักงาน ๔๔,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัทกรุงทอง 

คอมพิวเตอร์ ๔๔,๕๒๐.๐๐ บริษัทกรุงทองคอมพิวเตอร์ ๔๔,๕๒๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๕๖/๖๔ ลว 

๑~๕๖๔ 

๕๕ จ ดัซื้อ ว สัดุสำนักงาน ๑๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัทกรุงทอง 

คอมพิวเตอร์ ๑๙,๕๐๐.๐๐ บริษัทกรุงทองคอมพิวเตอร์ ๑๙,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๕๗/๖๔ ลว 

๑๖/๖/๒๕๖๔ 

๕๖ จ ดัชื้อ ว สัดุเชื้อเพลิง ๔๐๐ เฦพาะเจาะจง หจก.ทองทวี~โตรเลียม ๔๐๐ หจก.ทองทวี~โตรเลียม ๔๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๕๘/๖๔ ลว 

๒๒/๖/๒๕๖๔ 

๕๗ จ ดัจ้าง เหมาบริการ ๕๐๐ เฦพาะเจาะจง ท นัใจการพิมพ์ ๔๐๐ ท นัใจการพิมพ์ ๔๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๕๙/๖๔ ลว. 

๒๕เ๖/๒๕๖๔ 

๕๘ จ ดัจ้าง 

เหมางานซ่อม 

บำรุงฯ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไมตรีการยางเสลภูมิ ๒,๐๕๐.๐๐ ไมตรีการยางเสลภูมิ ๒,๐๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๐/๖๔ ลว. 

๑(~๖/๒๕๖๔ 

๕๙ จ ดัื้อ ว สัดุเชื้อเพลิง ๓๘,๐๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลียม ๓๘,๐๓๐.๐๐ หจก.ทองทวีิโตรเลียม ๓๘,๐๓๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๑/๖๔ ลว. 

๓~๕๖๔ 

๖๐ จ ดั~อ ว สัดุบริโภค ๑๕,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ที ๑๕,๘๔๐.๐๐ ร้าน พี.ที ๑๕,๘๔๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๒/๖๔ ลว. 

๓๑/๕/๒๕๖๔ 

๖๑ จ ดั,~ 

ว สัดุงานบ้าน 

งานครัว ๓๖,๓๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร้าน พี.ที ๓๖,๓๐๐-๐๐ ร้าน พี.ที ๓๖,๓๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๓/๖๔ ลว. 

๓~๕๖๔ 

๖๒ จ ดัซื้อ ว สัดบริโภค ๓,๓๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปร~ก่ส์ ๓ ๓,๓๔๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๓๔๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๔~๖๔ ลว 

๒~๕๖๔ 

๖๓ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๓๖๔.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดัก่ส์ ๒,๓๖๔.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปร~กส์ ๒,๓๖๔.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๕/๖๕ ลว 

๒๒/๖/๒๕๖๔ 

๖๔ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๕๐๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๖/๖๔ ลว 

๒๑/๖/๒๕๖๔ 

๖๕ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๕๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งั~ต ฬูด โปรดํก่ส์ ๒,๕๐๕.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๕๐๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๗/๖๔ ลว 

๒~๕๖๔ 

๖๖ จ ดั,~อ ว สัดุบริโภค ๓,๕๗๕.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งั~ต ฬูด โปรดักส์ ๓,๕๗๕.๐๐ ร งัสิต ฟิ ดู โปร~กส์ ๓,๕๗๕.๐๐ เสนอราคาติ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๘/๖๔ ลว 

๑~๕๖๔ 



๖๗ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๗๘๒.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิตฬูดโปรดักส์ ๒,๗๘๒.๐๐รังสิตฬูดโปร~ส์ ๒,๗๘๒.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๖๙/๖๔ ลว 

๑๘/๖/๒๕๖๔ 

๖๘ จ ดัจ้าง เหมางานรปภ. ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสวรรค์ ภูสิท~ ๑๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บายสวรรค์ ภูสิทฺ~ธ ๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๗๐/๖๔ ลว. 

๒~๖/๒๕๖๔ 

๖๙ จ ดัจ้าง เหมางานรปภ. ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

นายเกรียงไกร สาย 

โสภา ๑๐,๐๐๐.๐๐ นายเกรียงไกร สายโสภา ๑๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ๋าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๗๑/๖๔ ลว. 

๒๗๖/๒๕๖๔ 

๗๐ จ ดัจ้าง เหมางานรปภ. ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอิทธิกร เขียวใ~าชุม ๑๐,๐๐๐.๐๐ นายอิทธิกร เขียวนํ้าชุม ๑๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๗๒/๖๔ ลว. 

๒๗๖/๒๕๖๔ 

๓/๑ จ ดัจัาง เหมางานรปภ. ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุนทร ปัณูจรักษ์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ นายสุนทร ปัญจรักษ์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๗๗๖๔ ลว. 

๒๙/๖/๒๕๖๔ 

๗๒ จ ดัจ้าง เหมาบริการ ๕,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมรส บ วันอก ๕,๓๐๐.๐๐ นายสมรส ~วนอก ๕,๓๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖,๑.๒/ง๗๗~เ๖๔ ล ลว. 

๒๙/๖/๒๕๖๔ 

๗๓ จ ดัจัาง 

เหมางานซ่อม 

บำรุงฯ ๖,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ไมตรีการยางเสลภูมิ ๕,๗๐๐.๐๐ ไมตรีการยางเสลภูมิ ๕,๗๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๗๕:/๖๔ ลว. 

๑๔~๖/๒๕๖๔ 

๓,๔ จ ดัจ้าง 

เหมางานซ่อม 

บำรุงฯ ๗,๐๐๐.๐๐ 

' 

เฦพาะเจาะจง ไมตรีการยางเสลภูมิ ๖,๖๕๐.๐๐ ไมตรีการยางเสลภูมิ ๖,๖๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑,๒/ง๗๗๖/๖๔ ลว. 

๑๖/๖/๒๕๖๔ 

๓,๕ จ ดัจ้าง เหมาบริการ ๑0,000.00 เฉพาะเจาะจง ท นั ใ่จการพิมพ์ ๙,๐๐๐.๐๐~จการพิมพ์ ๙,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖,๑.๒/ง๗๗๗/๖๔ ลว. 

๒/๗/๒๕๖๔ 

๓/๖ จ ดัซื้อ 

ว สัดุเ~อเพลิง 

และหล่อลื่น ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลียม ๔๖,๗๗๐.๐๐ หจก.ทองทวี~โตรเลียม ๔๖,๗๗๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๗๘/๖๔ ลว. 

๑๔/๖/๒๕๖๔ 

๗๓, จ ดัชื้อ ว สัดุบริโภค ๘,๐๕๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง นายศัก~ดา เข เขตกลาง ๘,๐๕๐.๐๐ นายศัก~ดา เข เขตกลาง ๘,๐๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑,๒/ง๗๗๙/๖๔ ลว 

๓๐/๖/๒๕๖๔ 

๗๘ จ ดัชื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๒๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปร~ก่ส์ ๒ ๒,๒๙๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๒๙๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๘๐/๖๔ ลว 

๓๐/๖/๒๕๖๔ 

๓/๙ จ ดัซื้อ 

ว สัดุงานบ้าน 

งานครัว ๒๔๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิตฬูดโปรดักส์ ๒๔๐รังสิตฬูดโปรดักส์ ๒๔๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑,๒/ง๗๘๑/๖๔ ลว 

๒๙/๖/๒๕๖๔ 

๘๐ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปร~ส์ ๒,๔๘๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๔๘๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖,๑.๒/ง๗๘๒/๖๔ ลว 

๒๗๖/๒๕๖๔ 

๘๑ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๒,๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๑๙๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๒,๑๙๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๘๓/๖๔ ลว 

๒๘/๖/๒๕๖๔ 

๘๒ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๓,๓๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งั~ต ฬูด โปรดักส์ ๓,๓๑๒.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๓๑๒.๐๐ เสนอราคาตํ่าสฺดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.\~/ง๗๘๔:/๖๔ ลว 

~,๗/๖/๒๕๖๔ 

๘๓ จ ดัชื้อ ว สัดุบริโภค ๓,๔๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดัก่ส์ ๓,๔๘๕.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรด'กส์ ๓,๔๘๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒,๓๐๖.๑.๒/ง๗๘๕7๖๔ ลว 

๒๖/๖/๒๕๖๔ 



๘๔ จ ดัชื้อ ว สัดุบริโภค ๓,๘๙๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๘๙๐.๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๘๙๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๘๖/๖๔ ลว 

๒๕~๖/๒๕๖๔ 

๘๕ จ ดัซื้อ ว สัดุบริโภค ๓,๒๑๘.๐๐ เฦพาะเจาะจง ร งัสิต ฬูด โปรด้กส์ ๓,๒๑๘-๐๐ ร งัสิต ฬูด โปรดักส์ ๓,๒๑๘.๐๐ 

~ 

เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑.๒/ง๗๘๗/๖๔ ลว 

๒(~๖/๒๕๖๔ 

ว สัดุคอมพิวเตอร์ 

๑ จ ดัซื้อ ว สัดุคอมพิวเตอร์ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กรุงทองคอมพิวเตอร์ ๑๐,๙๐๐.๐๐ กรุงทองคอมพิวเตอร์ ๑๐,๙๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๒๙/๖๔ ลว. 

๒/๖/๒๕๖๔ 

๒ จ ดัซื้อ 

ครภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ ๗๖,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง กรุงทองคอมพิวเตอร์ ๗๕,๔๐๐.๐๐ กรุงทองคอมพิวเตอร์ ๗๕,๔๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๐/๖๔ ลว. 

๒/๖/๒๕๖๔ 

๓ จ ดัซื้อ 

ครภัณิ่ฑ์ 

, 

คอมพิวเตอร์ ๓๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กรุงทองคอมพิวเตอร์ ๓๕,๖๐๐.๐๐ กรุงทองคอมพิวเตอร์ ๓๕,๖๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๑/๖๔ ลว. 

๔/๖/๒๕๖๔ 

๔ จ ดัซื้อ ว สัดุคอมพิวเตอร์ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กรุงทองคอมพิวเตอร์ ๒๓,๗๐๐.๐๐ กรุงทองคอมพิวเตอร์ ๒๓,๗๐๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๒/๖๔ ลว. 

๔/๖/๒๕๖๔ 

๕ จ ดัซื้อ ว สัดุคอมพิวเตอร์ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กรุงทองคอมพิวเตอร์ ๘๓,๒๖๘.๐๐ กรงทองคอมพิวเตอร์ ๘๓,๒๖๘.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖.๑/ง๓๓/๖๔ ลว. 

~~๖/๒๕๖๔ 

เวชภัณฑ์ยา 

๑ จ ดัซื้อ ยา ๔,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ๔,๒๘๐.๐๐ องค์การเภ~ชกรรม ๔,๒๘๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๒๗/๖๔ (๒๗ เมษายน 

๒๕๖๔) 

๒ จ ดัซื้อ ยา ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำก ดั ๒0,000.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จำก ดั ๒๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๒๘/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓ จ ดัชื้อ ยา ๑๓,๗๕๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำก ดั ๑๓,๗๕๐-๐๐ บริษทั โปลิฟาร์ม จำก ดั ๑๓,๗๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๒๙/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๔ จ ดัซื้อ ยา ๒๐,๘๖๕.๐๐ เฦพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จำก ดั ๒๐,๘๖๕.๐๐ บริษัท แอโรแคร์ จำก ดั ๒๐,๘๖๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๐/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๕ จ ดัชี้อ ยา ๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จำก ดั ๔,๒๐๐.๐๐ บริษทั โปลิฟาร์ม จำก ดั ๔,๒๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๑/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒~๖๔) 

๖ จ ดัชิ่อ ยา ๑๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท โกลบอลฟาร์ม 

จ°ากัด ๑๖,๕๐๐.๐๐ 

บริษัท โกลบอลฟาร์ม 

จำก ดั ๑๖,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๒/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓, จ ดัชื้อ ยา ๙,๗๕๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บริษัทโปลิฟาร์มจำกัด ๙,๗๕๐.๐๐บริษัทโปลิฟาร์มจำกัด ๙,๗๕๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๓/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม๒๕๖๔) 

๘ จ ดัซื้อ ยา ๒๕,๖๘๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง องค์การเภัชกรรม ๒๕,๖๘๐.๐๐ องค์การเภสชกรรม ๒๕,๖๘๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๔/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 



๙ จ ดัซื้อ ยา ๕๘,๕๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จำก ดั ๕๘,๕๐๐.๐๐ บริษัท เมดไลน์ จำก ดั ๕๘,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๕/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑๐ จ ดัชื้อ ยา ๙,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท ห า้งขายยาตรา 

เจ็ดดาว จ°ากัด ๙,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท ห า้งขายยาตราเจ็ด 

ดาว จำก ดั ๙,000.00 เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๖/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑๑ จ ดัซื้อ ยา ๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ท .ีโอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำ~ด่ ๗ ๗,๘๐๐.๐๐ 

บริษัท ท .ีโอ_เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั ๗,๘๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๗/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑๒ จ ดัชื้อ ยา ๕,๗๒๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศเทย) จำก ดั ๕,๗๒๔.๕๐ 

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำก ดั ๕,๗๒๔.๕๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๘/๖๔ (๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑๓ จ ดัซื้อ ยา ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จำก ดั ๗๐,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จำก ดั ๗๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๓๙/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑๔ จ ดัซื้อ ยา ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั ๑๑,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท ท .ีโอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั ๑๑,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๐/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑๕ จ ดัซื้อ ยา ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเท 

รดดิ้ง จำก ดั ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ 

บริษ้ท เซ็นทรัลโพลีเทรด 

ดิง้ จำก ดั ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๑/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑๖ จ ดัซื้อ ยา ๑,๕๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

หจก.แอลบี.เอส แลบ 

บอเรตอรี่~ ๑,๕๗๕.๐๐บอเรตอรี่ 

หจก.แอล.บี.เอส แลบ 

๑,๕๗๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๒/๖๔(๑๗ 

พฤษภาคม๒๕๖๔) 

๑๗ จ ดัชื้อ ยา ๒๕,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จิากัด ๒๕,๐๘๐.๐๐ บริษทั วิทยาศรม จำก ดั ๒๕,๐๘๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๗๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑๘ จ ดัชื้อ ยา ๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จิากัด ๒,๔๐๐.๐๐ บริษัท วิทยาศรม จิากัด ๒,๔๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๔/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑๙ จ ดัซื้อ ยา ๗๔,๙๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง บริษัม มาสุ จำ~ด่ ๗ ๗๔,๙๐๐.๐๐ บริษัม มาสุ จำก ดั ๗๔,๙๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๕/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๒๐ จ ดัซื้อ ยา ๕๒,๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ๕๒,๔๓๐.๐๐ องค์การเภ~กรรม ๕๒,๔๓๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๖/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๒๑ จ ดัซื้อ ว สัดุเภสัชกรรม ๓๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ริช อินเตอร์ 

มาร์เก็ตติ้ง จำก ดั ๓๒,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท ริช อินเตอร์ มาร์ 

เก็ตติ้ง จำก ดั ๓๒,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๗/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๒๒ จ ดัซื้อ ยา ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จำก ดั ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท สหแพทย์เภi~ช 

จำก ดั ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๘/๖๔ (๒๗ เมษายน 

๒๕๖๔) 

๒๓ จ ดัซื้อ ยา ๑๕๒,๔๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา 

จำก ดั ๑๕๒,๔๗๕.๐๐ บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำก ดั ๑๕๒,๔๗๕.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๔๗๖๔ (๗ มิถุนายน 

๒๕๖๔) 

๒๔ จ ดัชื้อ ยา ๕๑,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จำก ดั ๕๑,๓๖๐.๐๐ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ°ากัด ๕๑,๓๖๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๐/๖๔ (๗ มิ ถุนายน 

๒๕๖๔) 

๒๕ จ ดัซื้อ ยา ๑,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ๑,๐๐๐.๐๐ องค์การ่~ช่กรรม ๑ ๑,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๑/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 



๒๖ จ ดัซื้อ ยา ๒,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง องค์การเภสิชกรรม ๒,๐๐๐.๐๐ องค์การเภสัชกรรม ๒,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๒/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๒๗ จ ดัซื้อ ยา ๖,๔๒๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง องค์การเภสัช่กรรม ๖,๔๒๐.๐๐ องค์การเภสัชกรรม ๖,๔๒๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๓/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๒๘ จ ดัชื้อ ยา ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ๒๔,๐๐๐-๐๐ องค์การเภสัซกรรม ๒๔,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๔/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๒๙ จ ดัซื้อ ยา ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเท 

รดดิ้ง จำก ดั ๙๐,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เช็นทรัลโพลีเทรด 

ดิง้ จำก ดั ๙๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๕/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๐ จ ดัซื้อ ยา ๘,๓๔๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จำก ดั ๘,๓๔๖.๐๐ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำก ดั ๘,๓๔๖.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๖/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๑ จ ดัซื้อ ยา ๕,000.00 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 

(๑๙๘๒) จำก ดั ๕,000.00 

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 

(๑๙๘๒) จำก ดั ๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๗/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๒ จ ดัชื้อ ยา ๕,๔๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท ที เอ็น พี

เฮลท์แคร์ จำก ดั ๕,๔๐๐.๐๐ 

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 

จำก ดั ๕,๔๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๘/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๓ จ ดัซื้อ ยา ๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท มาชา แลบ 

จำก ดั ๙๕,๐๐๐.๐๐ บริษัท มาซา แลบ จ°ากัด ๙๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๕๙/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๔ จ ดัซี้อ ยา ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท ท .ีโอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จิากัด ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท ท .ีโอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๐/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๕ จ ดัซื้อ ยา ๑๓,๖๗๔.๖๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)จำกัด ๑๓,๖๗๔-๖๐ 

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย)จำกัด ๑๓,๖๗๔.๖๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๑/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๖ จ ดัชื้อ ยา ๒๕๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บบริษัท ฟาร์มาดิกา 

จำก ดั ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท ฟาร์มาดิกา จำก ดั ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๒/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๗ จ ดัซื้อ ยา ๓๐,๓๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท แสงไทยเมดิ 

คอล จำก ดั ๓๐,๓๐๐.๐๐ 

บริษัท แสงไทยฌดิคอล 

จำก ดั ๓๐,๓๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๗๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๘ จ ดัซื้อ ยา ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเท 

รดดิ้ง จำก ดั ๗๕,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรด 

ดิง้ จำก ดั ๗๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๔/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๓๙ จ ดัชื้อ ยา ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเท 

รดดิ้ง จำก ดั ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

บริษ้ท เช็นทรัลโพลีเทรด 

ดิง้ จำก ดั ๓๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๕/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๔๐ จ ดัซื้อ ยา ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเท 

รดดิ้ง จำก ดั ๑๑,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เช็นทรัลโพลีเทรด 

ดิ ง้ จ°ากัด ๑๑,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๖/๖๔ (๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๔๑ จ ดัชื้อ ยา ๔๘,๔๗๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จำก ดั่ ๔๘,๔๗๑.๐๐ บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จ°ากัด ๔๘,๔๗๑.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๗/๖๔ ( ๗ มิ ถุนายน 

๒๕๖๔) 

๔๒ จ ดัชื้อ ยา ๙๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จำก ดั ๙๖,๓๐๐.๐๐ บริษัท แอโรแคร์ จำก ดั ๙๖,๓๐๐.๐๐ เสนอราคาติ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๘/๖๔ ( ๗ มิ ถุนายน 

๒๕๖๔) 



๔๓ จ ดัซี้อ ยา ๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ่ดิทอป จำก ดั ๖,๕๐๐.๐๐ บริษัท ํดิทอป จ°ากัด ๖,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๖๙/๖๔ (๓๐ เมษายน 

๒๕๖๔) 

๔๔ จ ดัชื้อ ยา ๒๙,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลา 

บอราตอรี่ (อิานวย 

เภสัช) จำก ดั ๒๙,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา 

ตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำก ดั ๒๙,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๐/๖๔ (๓๐ เมษายน 

๒๕๖๔) 

๔๕ จ ดัซื้อ ยา ๒๓,๓๗๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เฟรซีเนียส 

เมดิคอล แคร์ จำก ดั ๒๓,๓๗๙.๕๐ 

บริษัท เฟรชีเนียส เมดิคอล 

แคร์ จำก ดั ๒๓,๓๗๙-๕๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๑/๖๔ (๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๔๖ จ ดัซื้อ ยา ๖๐,๓๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

สำน กังาน 

คณะกรรมการอาหาร 

และยา ๖๐,๓๐๐.๐๐ 

สำน กังานคณะกรรมการ 

อาหารและยา ๖๐,๓๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๒/๖๔ (๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๔๗ จ ดัชื้อ ยา ๓๗,๕๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

สำน กังาน 

คณะกรรมการอาหาร 

และยา ๓๗,๕๐๐.๐๐ 

สำน กังานคณะกรรมการ 

อาหารและยา ๓๗,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๗๖๔ (๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๔๘ จ ดัซื้อ ยา ๔,๐๗๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

สำน กังาน 

คณะกรรมการอาหาร 

และยา ๔,๐๗๐.๐๐ 

สำน กังานคณะกรรมการ 

อาหารและยา ๔,๐๗๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๔/๖๔ (๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๔๙ จ ดัซื้อ ยา ๒๐,๔๓๗.๐๐ เฦพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ๒๐,๔๓๗.๐๐ องค์การเภสัชกรรม ๒๐,๔๓๗.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๕/๖๔ ( ๗ มิ ถุนายน 

๒๕๖๔) 

๕๐ จ ดัซื้อ ยา ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ห า้งขายยาตรา 

เจ็ดดาว จำก ดั ๑๖,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท ห าังขายยาตราเจ็ด 

ดาว จำก ดั ๑๖,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๖/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๕๑ จ ดัซื้อ ยา Bidding ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เบอร์ลินฟาร์ 

มาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จำก ดั ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ 

คอลอินดัสตรี้ จ°ากัด ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๗/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๕๒ จ ดัชื้อ ยา ๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ฟาร์มาดิกา 

จำก ดั ๕๕,๐๐๐.๐๐ บริษทั ฟาร์มาดิกา จำก ดั ๕๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๘/๖๔ ( ๗ มิ ถุนายน 

๒๕๖๔) 

๕๓ จ ดัซื้อ ยา ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลา 

บอราตอรี่ (อิานวย 

เภสัช) จำก ดั ๗๒,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอรา 

ตอรี่ (อิานวยเภ~ช่) จ จ°ากัด ๗๒,๐๐๐,๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๗๙/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๕๔ จ ดัซื้อ ยา ๑๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จำก ดั ๑๔,๔๐๐.๐๐ 

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จำก ดั ๑๔,๔๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๘๐/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๕๕ จ ดัชื้อ ยา ๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จำก ดั ๖,๒๐๐.๐๐ 

บริษัท สหแพทย์เภสัช 

จำก ดั ๖,๒๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๘๑/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๕๖ จ 'ัดซื้อ ยา ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท ท .ีโอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั่ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท ท .ีโอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั ๑๕,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๘๒/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 



๕๗ จ ดัชื้อ ยา ๘๖๔ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ท .ีโอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั ๘๖๔ 

บริษัท ท .ีโอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั ๘๖๔ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๘๗๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๕๘ จ ดัซื้อ ยา ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ท .ีโอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั ๕,๕๐๐.๐๐ 

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ 

(๑๙๗๙) จำก ดั่ ๕,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๘๔/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๕๙ จ ดัซื้อ ยา ๑๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

ห า้งหุ้นส่วนจำกัด 

ภิญโญฟาร์มาซี ๑๑,๕๐๐.๐๐ 

ห า้งหุ้นส่วนจิากัด ภิญโญ 

ฟาร์มาซี ๑๑,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๘๕/๖๔ ( ๗ มิถุนายน 

๒๕๖๔) 

๖๐ จ ดัซื้อ ยา ๖๘,๖๙๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จำ~ด่ ๖ ๖๘,๖๙๔.๐๐ บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำก ดั ๖๘,๖๙๔.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๘๖/๖๔ ( ๗ มิ ถุนายน 

๒๕๖๔) 

๖๑ จ ดัซื้อ ยา ๔,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท สยามฟาร์มาซู 

ติคอล จำก ดั ๔,๒๘๐.๐๐ 

บริษัท สยามฟาร์มาซูติ 

คอล จิากัด ๔,๒๘๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๘๗/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๖๒ จ ดัซื้อ ยา ๑๑,๕๖๖.๗๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ~ด่ ๑ ๑๑,๕๖๖.๗๐ 

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จิากัด ๑๑,๕๖๖.๗๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔ี/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๖๓ จ ดัซื้อ ยา ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ไบโอวาลิส 

จำก ดั ๒๖๐,๐๐๐.๐๐บริษัทไบโอวาลิสจำกัด ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๘๙/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๖๔ จ ดัซื้อ ยา ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ไบโอวาลิส 

จำก ดั่ ๒๘,๐๐๐.๐๐บริษัทไบโอวาลิสจำกัด ๒๘,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุดสะดวกรวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๙๐/๖๔ ( ๗ มิถุนายน 

๒๕๖๔) 

๖๕ จ ดัซื้อ ยา ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ห า้งขายยาตรา 

เจ็ดดาว จำ~ด่ ๑ ๑๘,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท ห า้งขายยาตราเจ็ด 

ดาว จำก ดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๙๑/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๖๖ จ ดัซื้อ ยา ๔๒,๕๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท ห า้งขายยาตรา 

เจ็ดดาว จำก ดํ่ ๔~,๕๐๐.๐๐ 

บริษัท ห า้งขายยาตราเจ็ด 

ดาว จำก ดั ๔๒,๕๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๙๒/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๖๗ จ ดัชื้อ ยา ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง 

บริษัท เยอเนอร์รา 

ลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำก ดั ๑๘,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เยอเนอร์ราลดรั๊กส์ 

เฮ้าส์ จำก ดั่ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๙๗๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๖๘ จ ดัซื้อ ยา ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ เฦพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ องค์การเภสัชกรรม ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๙๔/๖๔ ( ๗ มิ ถุนายน 

๒๕๖๔) 

๖๙ จ ดัชื้อ ยา ๒,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จำก ดั ๒,๒๘๐.๐๐ บริษัท วิทยาศรม จำก ดั ๒,๒๘๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๙๕/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๗๐ จ ดัซื้อ ยา ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอสพีเอส เมดิ 

คอล จำก ดั ๔๒,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล 

จ°ากัด ๔๒,๐๐๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๙๖/๖๔ ( ๗ มิถนายน 

๒๕๖๔) 

๗๑ จ ดัซื้อ ยา ๑๐๕,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม ๑๐๕,๓๙๐.๐๐ องค์การเภ~ชกรรม ๑๐๕,๓๙๐.๐๐ เสนอราคาตํ่าสุด สะดวก รวดเร็ว 

รอ๐๐๓๒.๓๐๖/ง๔๙๗/๖๔ ( ๗ มิ ถุนายน 

๒๕๖๔) 


