
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก ราคา

1 วัสดุบริโภค 13,395.00        เฉพาะเจาะจง ร้านลําภู 13,395.00     ร้านลําภู 13,395.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข
1/64-12

1 ก.พ. 64

2 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
59,400.00        

เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิตี้ จํากัด 59,400.00     บริษัท แซนด์ อินฟินิตี้ จํากัด 59,400.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 21.01.135 1 ก.พ. 64

3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
24,396.00        

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด
24,396.00     

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด
24,396.00    

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 5333309380 1 ก.พ. 64

4 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
26,000.00        

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทอีส เมดิคอล

 ซัพพลาย
26,000.00     

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทอีส เมดิคอล

 ซัพพลาย
26,000.00    

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 537362 1 ก.พ. 64

5 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
8,400.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ท ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด 8,400.00       
บริษัท โกร๊ท ซัพพลาย เมดิคอล 

จํากัด
8,400.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 6400399 1 ก.พ. 64

6 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
11,128.00        

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร๊กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด 11,128.00     บริษัท โอเร๊กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด 11,128.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 640101830 1 ก.พ. 64

7 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
71,092.40        

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร๊กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด 71,092.40     บริษัท โอเร๊กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด 71,092.40    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 640101831 1 ก.พ. 64

8 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
4,000.00         

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 4,000.00       ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 4,000.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 640178 1 ก.พ. 64

9 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
3,975.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮท แคร์ จํากัด 3,975.00       บริษัท โพส เฮท แคร์ จํากัด 3,975.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 64958 1 ก.พ. 64

10 วัสดุสํานักงาน
7,280.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิค โอ.เอ 7,280.00       ร้านเทคนิค โอ.เอ 7,280.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 053/2647
2 ก.พ. 64

เลขที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซื้อหรือ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซื้อหรือ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564  

โรงพยาบาลนาด้วง

ลําดับ

ที่
รายการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการซื้อ

หรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป



11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1,140.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.ซี.การไฟฟ้า 1,140.00       ร้านเอ็ม.ซี.การไฟฟ้า 1,140.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 122/28 2 ก.พ. 64

12 วัสดุคอมพิวเตอร์
2,580.00         

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.เอ็น.เอ็น.

คอมพิวเตอร์
2,580.00       

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.เอ็น.เอ็น.

คอมพิวเตอร์
2,580.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 2/15
2 ก.พ. 64

13 ยา
11,600.00        

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด 11,600.00     บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด 11,600.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 2020122588 2 ก.พ. 64

14 ยา
6,000.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 6,000.00       บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 6,000.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 202150775
2 ก.พ. 64

15 ยา 55,000.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 55,000.00     องค์การเภสัชกรรม 55,000.00    เสนอถูกต้องตาม 3010032374 2 ก.พ. 64

16 ยา
12,403.44        

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 12,403.44     องค์การเภสัชกรรม 12,403.44    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 3010032487
2 ก.พ. 64

17 ยา
58,461.50        

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 58,461.50     องค์การเภสัชกรรม 58,461.50    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 3010032721 2 ก.พ. 64

18 ยา
12,326.40        

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด 12,326.40     บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด 12,326.40    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 64002728
2 ก.พ. 64

19 ยา
8,400.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จํากัด 8,400.00       บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จํากัด 8,400.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 8100537097 2 ก.พ. 64

21 วัสดุงานบ้านงานครัว
3,668.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด 3,668.00       บริษัท คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด 3,668.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 193/16
3 ก.พ. 64

23 วัสดุงานบ้านงานครัว
5,993.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจ 5,993.00       ร้านพอใจ 5,993.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 18/6-7 4 ก.พ. 64

24 วัสดุกาแพทย์ทั่วไป
10,900.00        

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พีเมดิคอล ซอลเตอร์ จํากัด 10,900.00     บริษัท ยู.พีเมดิคอล ซอลเตอร์ จํากัด 10,900.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 640280 5 ก.พ. 64

3 ก.พ. 64

4 ก.พ. 641/2563

018C2120 เฉพาะเจาะจง

22

ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษา

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ (เครื่องตรวจ

ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซิอม

บํารุงสิ่งกิ่สร้างและ

ครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข

29,639.00        บริษัท อินโทร (นอร์ท อิสเทิร์น) จํากัด 29,639.00     
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข
29,639.00    

บริษัท อินโทร (นอร์ท อิสเทิร์น) 

จํากัด

490,000.00  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐณิชา เอ็นจิ

เนียริ่ง 2016
490,000.00   

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐณิชา เอ็นจิ

เนียริ่ง 2016
เฉพาะเจาะจง490,000.00      



25 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
25,000.00        

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จํากัด 25,000.00     บริษัท ไทยก๊อส จํากัด 25,000.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 6403717 5 ก.พ. 64

26 วัสดุทันตกรรม
9,000.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด 9,000.00       บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด 9,000.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 0070285 8 ก.พ. 64

27 วัสดุทันตกรรม
13,400.00        

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 13,400.00     บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 13,400.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 2101-0583 8 ก.พ. 64

27 วัสดุสํานักงาน
72,011.00        

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จํากัด 72,011.00     บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จํากัด 72,011.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 331-16249 8 ก.พ. 64

28 วัสดุสํานักงาน
9,600.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเลยผ้าม่าน 9,600.00       ร้านเมืองเลยผ้าม่าน 9,600.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 008/20 9 ก.พ. 64

29 วัสดุสํานักงาน
14,400.00        

เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง 14,400.00     ร้านรุ่งเรือง 14,400.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 0253 9 ก.พ. 64

30 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
16,420.00        

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนาด้วง 16,420.00     สหกรณ์การเกษตรนาด้วง 16,420.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 1/12 9 ก.พ. 64

31
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยา

นพหนะและขนส่ง 3,350.00         
เฉพาะเจาะจง ร้านพเยาว์เจริญยนต์ 3,350.00       ร้านพเยาว์เจริญยนต์ 3,350.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 1/3 9 ก.พ. 64

32 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1,566.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.ซี.การไฟฟ้า 1,566.00       ร้านเอ็ม.ซี.การไฟฟ้า 1,566.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 123/3 9 ก.พ. 64

33 วัสดุงานบ้านงานครัว
1,440.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจ 1,440.00       ร้านพอใจ 1,440.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 18/10 9 ก.พ. 64

34 วัสดุงานบ้านงานครัว
600.00            

เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจ 600.00         ร้านพอใจ 600.00        
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 18/11 9 ก.พ. 64

35 วัสดุงานบ้านงานครัว
5,404.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจ 5,404.00       ร้านพอใจ 5,404.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 18/15 9 ก.พ. 64

36 วัสดุงานบ้านงานครัว
2,861.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจ 2,861.00       ร้านพอใจ 2,861.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 18/9 9 ก.พ. 64



37 วัสดุสํานักงาน
1,900.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเลยการพิมพ์ 1,900.00       ร้านเมืองเลยการพิมพ์ 1,900.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 2/44 9 ก.พ. 64

38 วัสดุบริโภค
5,064.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําดื่มปุริส 5,064.00       ร้านน้ําดื่มปุริส 5,064.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 2564/001 9 ก.พ. 64

39 วัสดุสํานักงาน 1,480.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทวิภัณฑ์ 1,480.00       ร้านทวิภัณฑ์ 1,480.00      เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข

6402000014 9 ก.พ. 64

40 วัสดุสํานักงาน 500.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด รุ่งแสง ธุรกิจการ

พิมพ์
500.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด รุ่งแสง ธุรกิจการ

พิมพ์
500.00        เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข

6947 9 ก.พ. 64

41 วัสดุบริโภค 12,830.00        เฉพาะเจาะจง ร้านลําภู 12,830.00     ร้านลําภู 12,830.00    เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข

1/64-13 10 ก.พ. 64

42 ครุภัณฑ์สํานักงาน-

Interface

107,856.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จํากัด 107,856.00   บริษัท เอ็น.วาย.โกมล จํากัด 107,856.00  เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข

332-16328 10 ก.พ. 64

43 ยา
5,000.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด 5,000.00       บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด 5,000.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 132005732 15 ก.พ. 64

44 ยา
5,850.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด 5,850.00       บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด 5,850.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 2021020861 15 ก.พ. 64

45 ยา
6,634.00         

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,634.00       องค์การเภสัชกรรม 6,634.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 3010032093 15 ก.พ. 64

46 ยา
        38,520.00

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 38,520.00     องค์การเภสัชกรรม 38,520.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 3010032658 15 ก.พ. 64

47 ยา
      105,000.00

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 105,000.00   องค์การเภสัชกรรม 105,000.00  
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 3010032784 15 ก.พ. 64

48 ยา
43,335.00        

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 43,335.00     องค์การเภสัชกรรม 43,335.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 3010032918 15 ก.พ. 64

49 ยา
1,500.00         

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,500.00       องค์การเภสัชกรรม 1,500.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 3010032989 15 ก.พ. 64

50
ค่าจ่างเหมากําจัดขยะติด

เชื้อ 9,720.00         
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.เรืองโรจน์ สระบุรี 9,720.00       

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.เรืองโรจน์ 

สระบุรี
9,720.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 61/020264 15 ก.พ. 64

51 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
33,320.00        

เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ท ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด 33,320.00     
บริษัท โกร๊ท ซัพพลาย เมดิคอล 

จํากัด
33,320.00    

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 6400700 15 ก.พ. 64



52 ยา
3,630.00         

เฉพาะเจาะจง บริษิท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จํากัด 3,630.00       บริษิท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จํากัด 3,630.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 6402/10081 15 ก.พ. 64

53 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
11,200.00        

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 11,200.00     ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 11,200.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 640811 15 ก.พ. 64

54 ยา
37,500.00        

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด
37,500.00     

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด
37,500.00    

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 641002382 15 ก.พ. 64

55 ยา
31,050.00        

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จํากัด 31,050.00     บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จํากัด 31,050.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 8100511513 15 ก.พ. 64

56 ยา
4,959.00         

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด
4,959.00       

บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ 

(อํานวยเภสัช) จํากัด
4,959.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 8370364794 15 ก.พ. 64

57 ยา
2,700.00         

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)

 จํากัด
2,700.00       

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)

 จํากัด
2,700.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 94106809 15 ก.พ. 64

58 ยา
9,640.96         

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด 9,640.96       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด 9,640.96      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 1166891534 17 ก.พ. 64

59 ยา
8,200.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 8,200.00       บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 8,200.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 212105927 17 ก.พ. 64

60 ยา
14,445.00        

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 14,445.00     องค์การเภสัชกรรม 14,445.00    
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 3010032763 17 ก.พ. 64

61 ยา
1,720.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ตี้ มี จํากัด 1,720.00       บริษัท เฮลท์ตี้ มี จํากัด 1,720.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 6400257 17 ก.พ. 64

62 ยา
4,108.80         

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จํากัด 4,108.80       บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จํากัด 4,108.80      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 8100550537 17 ก.พ. 64

63 ยา
2,160.00         

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)

 จํากัด
2,160.00       

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)

 จํากัด
2,160.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 94107571 17 ก.พ. 64

64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3,059.00         

เฉพาะเจาะจง
 ร้านเอ็ม.ซี.การไฟฟ้า

3,059.00       ร้านเอ็ม.ซี.การไฟฟ้า 3,059.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 121/39 17 ก.พ. 64



65 วัสดุสํานักงาน
1,280.00         

เฉพาะเจาะจง
 ร้าน ธ.พลาสติก

1,280.00       ร้าน ธ.พลาสติก 1,280.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 6/10 17 ก.พ. 64

66
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยา

นพหนะและขนส่ง 2,900.00         
เฉพาะเจาะจง ร้านพเยาว์เจริญยนต์ 2,900.00       ร้านพเยาว์เจริญยนต์ 2,900.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 1/4 19 ก.พ. 64

67 วัสดุคอมพิวเตอร์
4,250.00         

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.เอ็น.เอ็น.

คอมพิวเตอร์
4,250.00       

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.เอ็น.เอ็น.

คอมพิวเตอร์
4,250.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 2/43 19 ก.พ. 64

68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-

Interface 34,000.00        
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.เอ็น.เอ็น.

คอมพิวเตอร์
34,000.00     

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ.เอ็น.เอ็น.

คอมพิวเตอร์
34,000.00    

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 2/44 19 ก.พ. 64

69
วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 7,490.00         
เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด 7,490.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด 7,490.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 1166897314 19 ก.พ. 64

70
ค่าจ้างตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ (Lab) 22,992.50        
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที แอล ซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ 

จํากัด
22,992.50     

บริษัท ที แอล ซี อุดร แลบเซ็นเตอร์

 จํากัด
22,992.50    

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 21020408 22 ก.พ. 64

71
ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น 

(สนับสนุน) 5,000.00         
เฉพาะเจาะจง

นางจินตนาภรณ์ ศรีภูทอง (สํารอง

จ่าย)
5,000.00       

นางจินตนาภรณ์ ศรีภูทอง (สํารอง

จ่าย)
5,000.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 217/2564 22 ก.พ. 64

72
วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 60,000.00        
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชีวภาพ แลบอรา

ทอรี
60,000.00     

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชีวภาพ แลบอรา

ทอรี
60,000.00    

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 3672/0264 22 ก.พ. 64

73
วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 13,125.00        
เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด 13,125.00     บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด 13,125.00    

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 6402-0552 22 ก.พ. 64

74
วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 6,631.20         
เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ไบโอเทค จํากัด 6,631.20       บริษัท แกรนด์ไบโอเทค จํากัด 6,631.20      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 6402071 22 ก.พ. 64

75
วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 5,592.00         
เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 5,592.00       บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 5,592.00      

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข 6402-0739 22 ก.พ. 64

76
ค่าจ้างตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ (Lab) - 

ค่าจ้างเหมาทําฟันปลอม
9,880.00         

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด 9,880.00       บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด 9,880.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข
2102-00014 25 ก.พ. 64

77
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์-Interface
      495,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท 

จํากัด
495,000.00   

บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท 

จํากัด
495,000.00  

เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข
640230 25 ก.พ. 64



78 วัสดุงานบ้านงานครัว          2,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด 2,928.00       บริษัท คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด 2,928.00      
เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไข
 193/18 26 ก.พ. 64

2,296,180.20   2,296,180.20 ########



  















-                       






