
แบบ สขร. 1

                                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2564

 ระหว่างวันที่

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ลงวนัที่

1 ค่ายา 21,910.00   21,910.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 70/65 21/10/2564

2 ค่ายา 7,683.25     7,683.25        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 67/65 27/10/2564

3 ค่ายา 14,445.00   14,445.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 85/65 11/10/2564

4 ค่ายา 9,000.00     9,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์เอ็กซ์ บจก.อาร์เอ็กซ์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 79/65 27/10/2564

5 ค่ายา 4,400.00     4,400.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 81/65 27/10/2564

6 ค่ายา 4,670.00     4,670.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล บจก.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 82/65 27/10/2564

7 ค่ายา 12,960.00   12,960.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ บจก.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 77/65 1/11/2564

8 ค่ายา 1,230.00     1,230.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ บจก.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 83/65 27/10/2564

9 ค่ายา 5,475.00     5,475.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เอสพีเอส เมดิคอล บจก.เอสพีเอส เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 84/65 27/10/2564

10 ค่ายา 1,410.00     1,410.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีแมน ฟาร์มา บจก.ท.ีแมน ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 76/65 27/10/2564

11 ค่ายา 27,500.00   27,500.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอวาลิส บจก.ไบโอวาลิส คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 86/65 28/10/2564

12 ค่ายา 450.00       450.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจก.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 68/65 27/10/2564

13 ค่ายา 1,755.00     1,755.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 69/65 27/10/2564

14 ค่ายา 1,575.00     1,575.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ชุมชนเภสัชกรรม บจก.ชุมชนเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 71/65 27/10/2564

15 ค่ายา 2,900.00     2,900.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มาแลนด์ บจก.ฟาร์มาแลนด์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 74/65 27/10/2564

16 ค่ายา 3,210.00     3,210.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มาแลนด์ บจก.ฟาร์มาแลนด์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 72/65 27/10/2564

17 ค่ายา 2,340.00     2,340.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง บจก.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 73/65 27/10/2564
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18 ค่ายา 1,800.00     1,800.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เวสโก ฟาร์มาซูติคอล บจก.เวสโก ฟาร์มาซูติคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 75/65 27/10/2564

19 ค่ายา 37,500.00   37,500.00      เฉพาะเจาะจง บจก.โปลิฟาร์ม บจก.โปลิฟาร์ม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 78/65 27/10/2564

20 ค่ายา 16,200.00   16,200.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล บจก.เอ.ท.ีพี.อินเตอร์เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 80/65 27/10/2564

21 ค่ายา 2,225.60     2,225.60        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 92/65 27/10/2564

22 ค่ายา 1,440.00     1,440.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 94/65 27/10/2564

23 ค่ายา 3,659.40     3,659.40        เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 93/65 27/10/2564

24 ค่ายา 3,312.00     3,312.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ บจก.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 87/65 27/10/2564

25 ค่ายา 3,791.00     3,791.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ บจก.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 88/64 27/10/2564

26 ค่ายา 6,580.50     6,580.50        เฉพาะเจาะจง บจก.สหแพทย์เภสัช บจก.สหแพทย์เภสัช คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 89/65 27/10/2564

27 ค่ายา 75,600.00   75,600.00      เฉพาะเจาะจง บจก.คอสม่า เทรดด้ิง บจก.คอสม่า เทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 90/65 27/10/2564

28 ค่ายา 6,750.00     6,750.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เฮลท์ต้ี มี บจก.เฮลท์ต้ี มี คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 91/65 27/10/2564

29 ค่ายา 4,445.85     4,445.85        เฉพาะเจาะจง บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 95/65 1/11/2564

30 ค่ายา 5,130.00     5,130.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มีน่า บจก.ฟาร์มีน่า คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 96/65 1/11/2564

31 ค่ายา 12,000.00   12,000.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 99/65 11/10/2564

32 ค่ายา 6,560.00     6,560.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ บจก.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 97/65 1/11/2564

33 ค่ายา 675.00       675.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.ท.ีซัพพลาย ร้านเอส.ที.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 98/65 1/11/2564

34 ค่ายา 1,000.00     1,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โปลิฟาร์ม บจก.โปลิฟาร์ม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 102/65 8/11/2564

35 ค่ายา 1,170.00     1,170.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 100/65 8/11/2564

36 ค่ายา 27,255.00   27,255.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เยเนรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ บจก.เยเนรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 101/65 8/11/2564

37 ค่ายา 1,960.00     1,960.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเนียนเมดดิคอล บจก.ยูเนียนเมดดิคอล คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 103/65 8/11/2564

38 ค่ายา 2,166.75     2,166.75        เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์เอ็กซ์ บจก.อาร์เอ็กซ์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 105/65 8/11/2564

39 ค่ายา 14,873.00   14,873.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 104/65 8/11/2564

40 ค่ายา 1,700.00     1,700.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มาแลนด์ บจก.ฟาร์มาแลนด์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 106/65 8/11/2564



41 ค่ายา 2,140.00     2,140.00        เฉพาะเจาะจง บจก.บ.ีเอล.ฮ้ัว บจก.บ.ีเอล.ฮ้ัว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 107/65 8/11/2564

42 ค่ายา 7,975.50     7,975.50        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 111/65 14/10/2564

43 ค่ายา 37,759.60   37,759.60      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 109/65 17/11/2564

44 ค่ายา 1,669.20     1,669.20        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 108/65 11/11/2564

45 ค่ายา 28,087.50   28,087.50      เฉพาะเจาะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 110/65 8/11/2564

46 ค่ายา 2,160.00     2,160.00        เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมด ฟาร์มาพลัส บจก.พรีเมด ฟาร์มาพลัส คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 115/65 18/11/2564

47 ค่ายา 4,686.00     4,686.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ บจก.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 112/65 18/11/2564

48 ค่ายา 4,780.00     4,780.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มาดิกา บจก.ฟาร์มาดิกา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 113/65 18/11/2564

49 ค่ายา 4,920.00     4,920.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 114/65 18/11/2564

50 ค่ายา 3,375.00     3,375.00        เฉพาะเจาะจง บจก.พรอส ฟาร์มา บจก.พรอส ฟาร์มา คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 116/65 18/11/2564

51 ค่ายา 1,850.00     1,850.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ บจก.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 117/65 18/11/2564

52 อุปกรณ์ทางกายภาพ 19,000.00      19,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1168 5/11/2564

53 วสัดุการแพทย์ 10,400.00      10,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1171 5/11/2564

54 SET IV 7,680.00       7,680.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป บ.เมดิทอป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1172 5/11/2564

55 วสัดุการแพทย์ 8,560.00       8,560.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1173 5/11/2564

56 ออกซิเจน 4,880.00       4,880.00        เฉพาะเจาะจง หสม.พะเยาสามชาย หสม.พะเยาสามชาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1174 5/11/2564

57 วสัดุการแพทย์ 55,027.00      55,027.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1134 1/11/2564

58 ออกซิเจน 4,760.00       4,760.00        เฉพาะเจาะจง หสม.พะเยาสามชาย หสม.พะเยาสามชาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1177 9/11/2564

59 วสัดุการแพทย์ 8,001.80       8,001.80        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1135 1/11/2564

60 วสัดุการแพทย์ 2,600.00       2,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.เวลิด์เมด อีควปิเม้นท์ บ.เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1170 5/11/2564

61 ออกซิเจน 9,280.00       9,280.00        เฉพาะเจาะจง หสม.พะเยาสามชาย หสม.พะเยาสามชาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1120 1/11/2564

62 วสัดุการแพทย์ 32,971.25      32,971.25      เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1176 5/11/2564

63 จ้างเหมาซ่อมแซมคร.การแพทย์15,800.00      15,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1137 1/11/2564

64 วสัดุชันสูตร 6,750.00       6,750.00        เฉพาะเจาะจง บ.วายดี ไดซ์นอสติคส์ บ.วายดี ไดซ์นอสติคส์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1155 18/8/2564



65 วสัดุชันสูตร 6,240.00       6,240.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1157 4/11/2564

66 วสัดุชันสูตร 4,280.00       4,280.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคับแล็ป หจก.เม็งรายเมดิคับแล็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1158 4/11/2564

67 วสัดุชันสูตร 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอท เวร์ิค ออโต้เมท บริษัท แอท เวิร์ค ออโต้เมท คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1160 4/11/2564

68 วสัดุชันสูตร 35,000.00      35,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติค บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติค คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1163 4/11/2564

69 วสัดุชันสูตร 5,136.00       5,136.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1166 4/11/2564

70 วสัดุชันสูตร 15,352.00      15,352.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1165 4/11/2564

71 วสัดุชันสูตร 21,005.00      21,005.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1164 4/11/2564

72 วสัดุชันสูตร 6,240.00       6,240.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไนน์ โกลเด้นท ์กรุ๊ป บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1159 4/11/2564

73 วสัดุชันสูตร 3,780.00       3,780.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1156 4/11/2564

74 วสัดุทนัตกรรม 1,450.00       1,450.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด้นท ์จ ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1167 5/11/2564

75 วสัดุทนัตกรรม 1,598.58       1,598.58        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1169 5/11/2564

76 จ้างเหมาท าฟนัปลอม 15,119.10      15,119.10      เฉพาะเจาะจง เอส.ท.ีดี.เด็นทลัแลป เอส.ที.ดี.เด็นทัลแลป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1065 1/10/2564

77 วสัดุทนัตกรรม 1,150.25       1,150.25        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 1178 9/11/2564

78 ค.คอมพิวเตอร์ 8,190.00 8,190.00           เฉพาะเจาะจง บ.โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ  ากดั บ.โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ  ากดั คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1367 18 พ.ย. 64

79 ค่าบริการรายปี 395.00 395.00              เฉพาะเจาะจง บ.เน็ตดีไซน์ โฮสต ์จ  ากดั บ.เน็ตดีไซน์ โฮสต ์จ  ากดั คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1326 4 พ.ย. 64

80 ค่าสาธาณูปโภค 1,594.30 1,594.30           เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1168 29 ก.ย. 64

81 ค่าสาธาณูปโภค 1,059.30 1,059.30           เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1170 29 ก.ย. 64

82 ค่าสาธาณูปโภค 3,350.00 3,350.00           เฉพาะเจาะจง หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์ หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1345 11 พ.ย. 64

83 ค่าสาธารณูปโภค 1,926.00 1,926.00           เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1169 29 ก.ย. 64

84 จา้งเหมา ซ.ค.ยานยนต์ 12,346.20 12,346.20         เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้พะเยา (1994) จ ากดั บ.โตโยตา้พะเยา (1994) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1275 20 ต.ค. 64

85 จา้งเหมา ซ.ค.ยานยนต์ 29,934.32 29,934.32         เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้พะเยา (1994) จ ากดั บ.โตโยตา้พะเยา (1994) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1296 28 ต.ค. 64

86 จา้งเหมา ซ.ค.ยานยนต์ 21,105.39 21,105.39         เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้พะเยา (1994) จ ากดั บ.โตโยตา้พะเยา (1994) จ ากดั คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1270 20 ต.ค. 64

87 จา้งเหมา ซ.ค.ยานยนต์ 400.00 400.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน โชคพิพฒัน์การยาง ร้าน โชคพิพฒัน์การยาง คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1274 20 ต.ค. 64

88 จา้งเหมา ซ.ว.ส านกังาน 7,500.00 7,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนดล  อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ธนดล  อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1273 20 ต.ค. 64

89 จา้งเหมาขนขยะติดเช้ือ 24,252.00 24,252.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ส. เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส. เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1173 29 ก.ย. 64



90 จา้งเหมาตรวจแล็บ 1,130.00 1,130.00           เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ  ากดั บ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จ  ากดั คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1171 29 ก.ย. 64

91 จา้งเหมาตรวจแล็บ 1,040.00 1,040.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอส. บี. แล็บ จ  ากดั บ.เอส. บี. แล็บ จ  ากดั คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1048 30 ส.ค. 64

92 จา้งเหมาอ่ืน 800.00 800.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1344 11 พ.ย. 64

93 จา้งเหมาอ่ืน 750.00 750.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1344 11 พ.ย. 64

94 จา้งเหมาอ่ืน 1,400.00 1,400.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1344 11 พ.ย. 64

95 จา้งเหมาอ่ืน 1,150.00 1,150.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1344 11 พ.ย. 64

96 จา้งเหมาอ่ืน 1,150.00 1,150.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1344 11 พ.ย. 64

97 จา้งเหมาอ่ืน 1,150.00 1,150.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1344 11 พ.ย. 64

98 จา้งเหมาอ่ืน 9,000.00 9,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว น.ส.ปิยวรรณ  ใจเดียว คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1368 18 พ.ย. 64

99 จา้งเหมาอ่ืน 2,500.00 2,500.00           เฉพาะเจาะจง นายช านาญ  มูลศรี นายช านาญ  มูลศรี คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1347 11 พ.ย. 64

100 จา้งเหมาอ่ืน 23,600.00 23,600.00         เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  ธิมา นายปรีชา  ธิมา คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1324 4 พ.ย. 64

101 จา้งเหมาอ่ืน 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเสร็จ  รักดี นายเสร็จ  รักดี คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1174 29 ก.ย. 64

102 จา้งเหมาอ่ืน 450.00 450.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน หจก.พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1325 4 พ.ย. 64

103 ซ.บา้นพกั 15,000.00 15,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ิ  หวลอารมณ์ นายศกัด์ิ  หวลอารมณ์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1254 14 ต.ค. 64

104 ว.คอม 2,950.00 2,950.00           เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ฯ บ.อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ฯ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1327 4 พ.ย. 64

105 ว.งานบา้น 3,600.00 3,600.00           เฉพาะเจาะจง ทวีพนู  ซพัพลาย ทวีพนู  ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1322 4 พ.ย. 64

106 ว.งานบา้น 1,117.08 1,117.08           เฉพาะเจาะจง บ. เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซพัพลาย จ ากดั บ. เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซพัพลาย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1361 18 พ.ย. 64

107 ว.งานบา้น 4,655.00 4,655.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานผลิตน ้าด่ืมยเูอ็น โรงงานผลิตน ้าด่ืมยเูอ็น คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1166 29 ก.ย. 64

108 ว.งานบา้น 1,960.00 1,960.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1294 28 ต.ค. 64

109 ว.งานบา้น 4,360.00 4,360.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1294 28 ต.ค. 64

110 ว.งานบา้น 2,754.00 2,754.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1341 11 พ.ย. 64

111 ว.งานบา้น 1,955.00 1,955.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1323 4 พ.ย. 64

112 ว.งานบา้น 3,535.00 3,535.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1385 25 พ.ย. 64

113 ว.งานบา้น/ส านกังาน 1,639.00 1,639.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1366 18 พ.ย. 64

114 ว.เช้ือเพลิง 400.00 400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมวิทยุ ร้านบุญธรรมวิทยุ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1342 11 พ.ย. 64



115 ว.เช้ือเพลิง 400.00 400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมวิทยุ ร้านบุญธรรมวิทยุ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1228 7 ต.ค. 64

116 ว.เช้ือเพลิง 400.00 400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมวิทยุ ร้านบุญธรรมวิทยุ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1297 28 ต.ค. 64

117 ว.เช้ือเพลิง 400.00 400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรมวิทยุ ร้านบุญธรรมวิทยุ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1365 18 พ.ย. 64

118 ว.เช้ือเพลิง 63600 63,600.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1285 28 ต.ค. 64

119 ว.บริโภค 10,985.50 10,985.50         เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย ์ กองแกว้ นางอิสรีย ์ กองแกว้ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1248 14 ต.ค. 64

120 ว.บริโภค 9,739.75 9,739.75           เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย ์ กองแกว้ นางอิสรีย ์ กองแกว้ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1181 29 ก.ย. 64

121 ว.บริโภค 13,612.50 13,612.50         เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย ์ กองแกว้ นางอิสรีย ์ กองแกว้ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1298 28 ต.ค. 64

122 ว.ประปา 8,800.00 8,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1272 20 ต.ค. 64

123 ว.ยานยนต์ 120.00 120.00              เฉพาะเจาะจง เชียงม่วนเจริญยนต์ เชียงม่วนเจริญยนต์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1295 28 ต.ค. 64

124 ว.ส านกังาน 310.00 310.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสุวพรพาณิชย์ ร้านสุวพรพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1706 29 ก.ย. 64

125 ว.ส านกังาน 310.00 310.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสุวพรพาณิชย์ ร้านสุวพรพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1706 29 ก.ย. 64

126 ว.ส านกังาน 300.00 300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสุวพรพาณิชย์ ร้านสุวพรพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1706 29 ก.ย. 64

127 ว.ส านกังาน 5,200.00 5,200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน าไพศาล หจก.พะเยาน าไพศาล คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1706 29 ก.ย. 64

128 ว.ส านกังาน 1,325.00 1,325.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1294 28 ต.ค. 64

129 ว.ส านกังาน 415.00 415.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1294 28 ต.ค. 64

130 ว.ส านกังาน 365.00 365.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1341 11 พ.ย. 64

131 ว.ส านกังาน 1,680.00 1,680.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1323 4 พ.ย. 64

132 ว.ส านกังาน 1,760.00 1,760.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พาณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชยเ์จริญ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1385 25 พ.ย. 64

133 ว.อ่ืน 900.00 900.00              เฉพาะเจาะจง โชติ อลูมิเนียม โชติ อลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1346 11 พ.ย. 64

134 วสัดุไฟฟ้า 12,840.00 12,840.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ศวิตา เซอร์วิส เจน หจก.ศวิตา เซอร์วิส เจน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1343 11 พ.ย. 64

รวมทั้งส้ิน 1,110,731.47  1,110,731.47  



 


