
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการแพทย์ 18,000.00        18,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ ใช้เกณฑ์ราคา

2 วัสดุการแพทย์ 6,610.00          6,610.00            เฉพาะเจาะจง บ.แอสเซนต์เมดิคอล บ.แอสเซนต์เมดิคอล ใช้เกณฑ์ราคา

3 วัสดุการแพทย์ 6,420.00          6,420.00            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด บ.ซิลลิคฟาร์มาจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

4 วัสดุการแพทย์ 45,874.26        45,874.26          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

5 วัสดุการแพทย์ 20,000.00        20,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค ใช้เกณฑ์ราคา

6 วัสดุการแพทย์ 4,900.00          4,900.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอคทีพไลฟ์ บ.เอคทีพไลฟ์ ใช้เกณฑ์ราคา

7 วัสดุการแพทย์ 62,140.00        62,140.00          เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ บ.พี.เอ็น.โปรดัคส์ ใช้เกณฑ์ราคา

8 วัสดุการแพทย์ 52,200.00        52,200.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

9 วัสดุการแพทย์ 7,361.60          7,361.60            เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ใช้เกณฑ์ราคา

10 วัสดุการแพทย์ 35,500.00        35,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค บ.แอดว้านซ์อินเตอร์แพ็ค ใช้เกณฑ์ราคา

11 วัสดุการแพทย์ 930.90            930.90              เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์วรากรณ์ หจก.จันทร์วรากรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา

12 วัสดุการแพทย์ 28,800.00        28,800.00          เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัด บ.น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

13 วัสดุการแพทย์ 2,310.00          2,310.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

14 วัสดุการแพทย์ 9,200.00          9,200.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

(ช่ือหน่วยงาน) โรงพยาบาลบึงสามพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........พฤษภาคม...... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

(ช่ือหน่วยงาน) โรงพยาบาลบึงสามพัน

วันท่ี .....31..... เดือน ........พฤษภาคม...... พ.ศ. 2564

15 วัสดุการแพทย์ 19,170.48        19,170.48          เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ลิควิดจ ากัด บ.แอร์ลิควิดจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

16 วัสดุการแพทย์ 2,640.00          2,640.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 12,282.50        12,282.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็ม จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

เดือน 1-31 เมย. 64 วันท่ี 3  พฤษภาคม 2564

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน เมย. 64 2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง เจษฏาก็อปป้ี เจษฏาก็อปป้ี ใช้เกณฑ์ราคา 183/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

3 วัสดุบริโภคน้ าดืม 4,559.00          4,559.00 เฉพาะเจาะจง ทีไบร์ทกรุ๊ป ทีไบร์ทกรุ๊ป ใช้เกณฑ์ราคา 182/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

4 วัสดุบริโภคเคร่ืองขวด 20,965.00        20,965.00 เฉพาะเจาะจง นันทวันซัพพลาย นันทวันซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคา 340/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

5 วัสดุก่อสร้าง 10,787.94        10,787.94       เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา 343/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00        10,650.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.แคร์. ดี.เอส.แคร์. ใช้เกณฑ์ราคา 344/2564

วันท่ี 6  พฤษภาคม 2564

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,100.00          9,100.00 เฉพาะเจาะจง บัญชาการช่าง บัญชาการช่าง ใช้เกณฑ์ราคา 341/2564

วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564

8 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,405.81          3,405.81 เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 184/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....10..... เดือน ........พฤษภำคม...... พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม-มีนำคม 2564

หน่วยงำน โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....10..... เดือน ........พฤษภำคม...... พ.ศ. 2564

วันท่ี 6  พฤษภาคม 2564

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 หจก.เทพนิมิตอิเล็คทริค 2017 ใช้เกณฑ์ราคา 385/2564

วันท่ี 7  พฤษภาคม 2564

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 780.00            780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ร้านช้างการไฟฟ้า 2 ใช้เกณฑ์ราคา 189/2564

วันท่ี 11  พฤษภาคม 2564

11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,314.69          5,314.69 เฉพาะเจาะจง บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ บ.สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ ใช้เกณฑ์ราคา 350/2564

วันท่ี 12  พฤษภาคม 2564

12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 17,771.63        17,771.63 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 349/2564

วันท่ี 13  พฤษภาคม 2564

13 ข้างติดต้ังชุดม่านปรับแสง 38,000.00        38,000.00 เฉพาะเจาะจง 8 หล่มสักผ้าหม่าน 8 หล่มสักผ้าหม่าน ใช้เกณฑ์ราคา 351/2564

วันท่ี 13  พฤษภาคม 2564

14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 28,910.00        28,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสว่างบริการ หจก.ผลสว่างบริการ ใช้เกณฑ์ราคา

วันท่ี 17  พฤษภาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัสดุยา 8,384.80 8,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย.64

2 พัสดุยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย. 64

3 พัสดุยา 5,786.56 5,786.56 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย. 64

4 พัสดุยา 7,567.04 7,567.04 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 191

1 เม.ย. 64

5 พัสดุยา 1,262.60 1,262.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย. 64

6 พัสดุยา 15,264.00 15,295.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย.64

7 พัสดุยา 1,600.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย. 64

8 พัสดุยา 3,470.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย. 64

9 พัสดุยา 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 216

16 เม.ย. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลบึงสำมพัน

วันท่ี .....1..... เดือน .......มิถุนำยน..... พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 พัสดุยา 139,100.00 262,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 217

19 เม.ย. 64

11 พัสดุยา 115,560.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 217

19 เม.ย. 64

12 พัสดุยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 226

3 พ.ค. 64

13 พัสดุยา 4,800.00 6,227.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 227

3 พ.ค. 64

14 พัสดุยา 8,400.00 8,826.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 228

3 พ.ค. 64

15 พัสดุยา 96,250.00 167,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 229

3 พ.ค. 64

16 พัสดุยา 16,612.00 16,612.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 230

3 พ.ค. 64

17 พัสดุยา 93,600.00 264,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 231

3 พ.ค. 64

18 พัสดุยา 61,525.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 232

3 พ.ค. 64

19 พัสดุยา 88,000.00 152,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 233

3 พ.ค. 64

20 พัสดุยา 184,896.00 187,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 234

3 พ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 พัสดุยา 4,798.95 4,798.95 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 225

3 พ.ค. 64

22 พัสดุยา 4,868.50 4,868.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 237

11 พ.ค. 64

23 พัสดุยา 4,800.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 238

12 พ.ค. 64

24 พัสดุยา 2,311.20 2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 239

12 พ.ค. 64

25 พัสดุยา 14,400.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 240

12 พ.ค. 64

26 พัสดุยา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 241

12 พ.ค. 64

27 พัสดุยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด บริษัท หมอยาไทย 101 จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 242

12 พ.ค. 64

28 พัสดุยา 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 243

12 พ.ค. 64

29 พัสดุยา 7,918.00 25,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 244

12 พ.ค. 64

30 พัสดุยา 42,600.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี. เฮลท์แคร์ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 245

12 พ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

31 พัสดุยา 40,500.00 43,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 246

12 พ.ค. 64

32 พัสดุยา 33,750.00 50,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 247

12 พ.ค. 64

33 พัสดุยา 12,000.00 27,017.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 248

12 พ.ค. 64

34 พัสดุยา 8,200.00 8,220.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด บริษัท มาซา แลบ จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 249

12 พ.ค. 64

35 พัสดุยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 250

12 พ.ค. 64

36 พัสดุยา 3,049.50 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 252

17 พ.ค. 64

37 พัสดุยา 28,569.00 39,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดมีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 253

20 พ.ค. 64

38 พัสดุยา 52,800.00 68,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 254

20 พ.ค. 64

39 พัสดุยา 130,000.00 148,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซ้ือ 255

20 พ.ค. 64


