
แบบ สขร. 1

                                                                      สิงหาคม 2564

 ระหว่างวันที่ 1 - 31  สงิหาคม  2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ค่ายา 1,048.10           1,048.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 249/64 23/7/2564

2 ค่ายา 14,445.00          14,445.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 275/64 23/7/2564

3 ค่ายา 240.00              240.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 281/64 23/7/2564

4 ค่ายา 32,410.50          32,410.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 282/64 23/7/2564

5 ค่ายา 5,564.00           5,564.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บ.ีเอล.เอส.เทร็ดด้ิง บจก.บ.ีเอล.เอส.เทร็ดด้ิง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 256/64 23/7/2564

6 ค่ายา 1,410.00           1,410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบ หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 278/64 23/7/2564

7 ค่ายา 1,800.00           1,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แก้วมังกรเภสัช บจก.แก้วมังกรเภสัช คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 263/64 23/7/2564

8 ค่ายา 11,400.00          11,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมด ฟาร์มา พลัส บจก.พรีเมด ฟาร์มา พลัส คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 265/64 23/7/2564

9 ค่ายา 3,150.00           3,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.เอ็น.บ.ีแลบ บจก.เอ.เอ็น.บ.ีแลบ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 267/64 9/8/2564

10 ค่ายา 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 269/64 23/7/2564

11 ค่ายา 4,387.00           4,387.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สหแพทย์เภสัช บจก.สหแพทย์เภสัช คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 260/64 23/7/2564

12 ค่ายา 27,500.00          27,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอวาลิส บจก.ไบโอวาลิส คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 258/64 23/7/2564

13 ค่ายา 3,175.00           3,175.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมชนเภสัชกรรม บจก.ชุมชนเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 257/64 23/7/2564

14 ค่ายา 16,880.00          16,880.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เยเนอรัล ฮอสปตัิล บจก.เยเนอรัล ฮอสปตัิล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 259/64 23/7/2564

15 ค่ายา 2,525.00           2,525.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พาตาร์แลบ บจก.พาตาร์แลบ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 250/64 23/7/2564

16 ค่ายา 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พเีอ็มแอล พลัส บจก.พเีอ็มแอล พลัส คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย0032.302/ 273/64 23/7/2564

17 ค่ายา 13,500.00          13,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บจก.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 284/64 2/8/2564

18 ค่ายา 26,750.00          26,750.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีแมน ฟาร์มา บจก.ท.ีแมน ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 262/64 23/7/2564

19 ค่ายา 4,950.00           4,950.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีแมน ฟาร์มา บจก.ท.ีแมน ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 255/64 23/7/2564

 แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน 

โรงพยาบาลเชยีงมว่น  อ าเภอเชยีงมว่น จังหวัดพะเยา

เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



20 ค่ายา 3,659.40           3,659.40 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 277/64 23/7/2564

21 ค่ายา 5,294.90           5,294.90 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 270/64 23/7/2564

22 ค่ายา 1,835.00           1,835.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาชี หจก.ภญิโญฟาร์มาชี คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 266/64 23/7/2564

23 ค่ายา 1,170.00           1,170.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาชี หจก.ภญิโญฟาร์มาชี คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 274/64 23/7/2564

24 ค่ายา 3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 254/64 23/7/2564

25 ค่ายา 6,040.00           6,040.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 268/64 23/7/2564

26 ค่ายา 8,700.00           8,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรอส ฟาร์มา บจก.พรอส ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 272/64 23/7/2564

27 ค่ายา 3,340.00           3,340.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พรอส ฟาร์มา บจก.พรอส ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 283/64 30/7/2564

28 ค่ายา 1,580.00           1,580.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มาดิกา บจก.ฟาร์มาดิกา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 280/64 23/7/2564

29 ค่ายา 35,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มาดิกา บจก.ฟาร์มาดิกา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 285/64 3/8/2564

30 ค่ายา 25,160.00          25,160.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 261/64 23/7/2564

31 ค่ายา 13,040.00          13,040.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 264/64 23/7/2564

32 ค่ายา 7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 253/64 23/7/2564

33 ค่ายา 2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พ.ีซัพพลาย ร้าน เอส.พ.ีซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 252/64 23/7/2564

34 ค่ายา 18,000.00          18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พ.ีซัพพลาย ร้าน เอส.พ.ีซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 276/64 23/7/2564

35 ค่ายา 14,100.00          14,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอลบจก.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 251/64 23/7/2564

36 ค่ายา 1,048.10           1,048.10 เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 287/64 30/7/2564

37 ค่ายา 20,275.00          20,275.00 เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอย. สนง.คณะกรรมการอย. คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 286/64 3/8/2564

38 ค่ายา 47,250.00          47,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอสม่า เทรดด้ิง บจก.คอสม่า เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 288/64 10/8/2564

39 ค่ายา 4,725.00           4,725.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอสพเีอส เมดิคอล บจก.เอสพเีอส เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 291/64 10/8/2564

40 ค่ายา 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มีน่า บจก.ฟาร์มีน่า คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 290/64 10/8/2564

41 ค่ายา 9,900.00           9,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซิคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซิคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 292/64 10/8/2564

42 ค่ายา 1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซิคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซิคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 293/64 10/8/2564

43 ค่ายา 6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ท.ีซัพพลาย ร้าน เอส.ท.ีซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 289/64 10/8/2564



44 ค่ายา 877.90              877.90 เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 298/64 18/8/2564

45 ค่ายา 13,886.60          13,886.60 เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 298/64 18/8/2564

46 ค่ายา 2,616.00           2,616.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ บจก.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 295/64 10/8/2564

47 ค่ายา 3,100.00           3,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 294/64 10/8/2564

48 ค่ายา 8,923.80           8,923.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 296/64 10/8/2564

49 ค่าสาธารณูปโภค 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์ หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 937 5 ส.ค. 64

50 ค่าสาธารณูปโภค 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 785 29 มิ.ย. 64

51 จา้งเหมา ซ.ค.ยานยนต์ 7,280.00 7,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐ ไดนาโม ร้านประเสริฐ ไดนาโม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 938 5 ส.ค. 64

52 จา้งเหมาขนขยะ 8,124.00 8,124.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส. เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส. เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 789 29 มิ.ย. 64

53 จา้งเหมาตรวจ Lab 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แลบ็ จ  ากดั บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 788 29 มิ.ย. 64

54 จา้งเหมาตรวจ Lab 1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.บี.แล็บ จ  ากดั บ.เอส.บ.ีแล็บ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 787 29 มิ.ย. 64

55 จา้งเหมาอ่ืน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสีมูล  ค  าเหมือง นายสีมูล  ค าเหมือง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 939 5 ส.ค. 64

56 ว.งานบา้น 7,334.00 7,334.00 เฉพาะเจาะจง ทวีพนู  ซพัพลาย ทวพีนู  ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 948 29 ก.ค. 64

57 ว.งานบา้น 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 947 29 ก.ค. 64

58 ว.งานบา้น 1,755.00 1,755.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 936 5 ส.ค. 64

59 ว.งานบา้น 5,015.00 5,015.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานผลิตน ้าด่ืมยเูอ็น โรงงานผลิตน้ าด่ืมยูเอ็น คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 782 29 มิ.ย. 64

60 ว.บริโภค 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 945 29 ก.ค. 64

61 ว.บริโภค 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 945 29 ก.ค. 64

62 ว.บริโภค 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 945 29 ก.ค. 64

63 ว.บริโภค 3,020.00 3,020.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 945 29 ก.ค. 64

64 ว.บริโภค 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 945 29 ก.ค. 64

65 ว.บริโภค 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 945 29 ก.ค. 64

66 ว.บริโภค 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 902 22 ก.ค. 64

67 ว.บริโภค 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 902 22 ก.ค. 64

68 ว.บริโภค 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 902 22 ก.ค. 64



69 ว.บริโภค 18,413.00 18,413.00 เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย ์ กองแกว้ นางอิสรีย์  กองแก้ว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 867 15 ก.ค. 64

70 ว.ส านกังาน 2,740.00 2,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 947 29 ก.ค. 64

71 ว.ส านกังาน 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 936 5 ส.ค. 64

72 ค่าสาธาณูปโภค 1,594.30 1,594.30 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 786 29 มิ.ย. 64

73 ค่าสาธาณูปโภค 1,059.30 1,059.30 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) บ.โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 784 29 มิ.ย. 64

74 จา้งเหมา ซ.ค.ยานยนต์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างกานต์ อู่ช่างกานต์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 993 19 ส.ค. 64

75 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู๋เทคนิค ร้านอู๋เทคนิค คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 968 11 ส.ค. 64

76 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู๋เทคนิค ร้านอู๋เทคนิค คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 968 11 ส.ค. 64

77 จา้งเหมาตรวจ Lab 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แลบ็ จ  ากดั บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 422 30 มี.ค. 64

78 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง กอบค าการพิมพ์ กอบค าการพมิพ์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1018 26 ส.ค. 64

79 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง กอบค าการพิมพ์ กอบค าการพมิพ์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 964 11 ส.ค. 64

80 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง กอบค าการพิมพ์ กอบค าการพมิพ์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 942 5 ส.ค. 64

81 ว.งานบา้น 2,175.00 2,175.00 เฉพาะเจาะจง ทวีพนู  ซพัพลาย ทวพีนู  ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 966 11 ส.ค. 64

82 ว.งานบา้น 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 965 11 ส.ค. 64

83 ว.งานบา้น 432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 991 19 ส.ค. 64

84 ว.งานบา้น 485.00 485.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1016 26 ส.ค. 64

85 ว.งานบา้น 3,069.00 3,069.00 เฉพาะเจาะจง ทวีพนู  ซพัพลาย ทวพีนู  ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1017 26 ส.ค. 64

86 ว.เช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมวิทยุ ร้านบญุธรรมวทิยุ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 992 19 ส.ค. 64

87 ว.เช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมวิทยุ ร้านบญุธรรมวทิยุ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 992 19 ส.ค. 64

88 ว.บริโภค 6,102.00 6,102.00 เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย ์ กองแกว้ นางอิสรีย์  กองแก้ว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 999 19 ส.ค. 64

89 ว.บริโภค 15,294.50 15,294.50 เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย ์ กองแกว้ นางอิสรีย์  กองแก้ว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 949 29 ก.ย. 64

90 ว.บริโภค 10,397.50 10,397.50 เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย ์ กองแกว้ นางอิสรีย์  กองแก้ว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 943 5 ส.ค. 64

91 ว.บริโภค 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 941 5 ส.ค. 64

92 ว.บริโภค 1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 941 5 ส.ค. 64

93 ว.บริโภค 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 941 5 ส.ค. 64



94 ว.บริโภค 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 941 5 ส.ค. 64

95 ว.บริโภค 2,210.00 2,210.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 941 5 ส.ค. 64

96 ว.บริโภค 2,370.00 2,370.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 941 5 ส.ค. 64

97 ว.บริโภค 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 941 5 ส.ค. 64

98 ว.บริโภค 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

99 ว.บริโภค 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

100 ว.บริโภค 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

101 ว.บริโภค 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

102 ว.บริโภค 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

103 ว.บริโภค 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

104 ว.บริโภค 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

105 ว.บริโภค 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

106 ว.บริโภค 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

107 ว.บริโภค 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปยิวรรณ  ใจเดียว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 967 11 ส.ค. 64

108 ว.ประปา 130/วสัดุยานยนต ์1380013,930.00 13,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 790 29 มิ.ย. 64

109 ว.ประปา 205/ว.อ่ืน 880 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 790 29 มิ.ย. 64

110 ว.ประปา 340/ว.อ่ืน 515 855.00 855.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 790 29 มิ.ย. 64

111 ว.ไฟฟ้า 100/ว.ประปา 1380/ว.อ่ืน 301,510.00 1,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 790 29 มิ.ย. 64

112 ว.ไฟฟ้า 540/ว.ประปา 1425/ว.อ่ืน 4202,385.00 2,385.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง หจก.ปราณีวสัดุก่อสร้าง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 790 29 มิ.ย. 64

113 ว.ส านกังาน 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 965 11 ส.ค. 64

114 ว.ส านกังาน 1,915.00 1,915.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 991 19 ส.ค. 64

115 ว.ส านกังาน 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1016 26 ส.ค. 64

116 จา้งเหมาบุคลากร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมัพิกา  ไชยตนั น.ส.อัมพกิา  ไชยตัน คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 940 29 ก.ค. 64

117 จา้งเหมาบุคลากร 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพรัตน์  อุ่นเมือง น.ส.ทพิรัตน์  อุ่นเมือง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1000 29 ก.ค. 64

118 อุปกรณ์ทางกายภาพ 11,950.00          11,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 794 2/8/2564



119 ออกซิเจน 4,760.00           4,760.00        เฉพาะเจาะจง หสม.พะเยาสามชาย หสม.พะเยาสามชาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 703 2/8/2564

120 วสัดุการแพทย์ 4,550.00           4,550.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 801 2/8/2564

121 วสัดุการแพทย์ 7,680.00           7,680.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป บริษทั เมดิทอป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 802 2/8/2564

122 วสัดุการแพทย์ 4,000.00           4,000.00        เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 795 2/8/2564

123 กระดาษEKG 2,300.00           2,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 797 2/8/2564

124 ออกซิเจน 5,800.00           5,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ จ ากัด บริษทั ไซเอนซ์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 799 2/8/2564

125 วสัดุการแพทย์ 5,360.00           5,360.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นานา ซัพพลาย99 จ ากัดบริษัท นานา ซัพพลาย99 จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 798 2/8/2564

126 อุปกรณ์หอ้งซัพพลาย 5,200.00           5,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั น าววิฒัน์การช่าง บริษทั น าววิฒัน์การช่าง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 793 2/8/2564

127 จ้างเหมาทางการแพทย์ 25,000.00          25,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจเอช เมดิคอล จ ากัดบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 626 2/8/2564

128 วสัดุการแพทย์ 42,358.50          42,358.50      เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 825 3/8/2564

129 วสัดุการแพทย์ 12,000.00          12,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 826 3/8/2564

130 วสัดุการแพทย์ 3,852.00           3,852.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 791 2/8/2564

131 วสัดุการแพทย์ 5,885.00           5,885.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 792 2/8/2564

132 วสัดุการแพทย์ 13,380.00          13,380.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด บริษทั ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 792 2/8/2564

133 วสัดุการแพทย์ 6,420.00           6,420.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 800 2/8/2564

134 วสัดุชันสูตร 9,000.00           9,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ดลาเบล ร้านกู๊ดลาเบล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 830 3/8/2564

135 วสัดุชันสูตร 7,650.00           7,650.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 829 3/8/2564

136 วสัดุชันสูตร 39,600.00          39,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 828 3/8/2564

137 วสัดุชันสูตร 10,000.00          10,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอท เวร์ิค ออโต้เมท บริษัท แอท เวิร์ค ออโต้เมท คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 827 3/8/2564

138 วสัดุชันสูตร 60,440.04          60,440.04      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 803 2/8/2564

139 วสัดุชันสูตร 12,232.00          12,232.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป บริษทั ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 831 3/8/2564


