
ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

1 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 5 แห่ง

90,725.30        1 ก.ค. 64 505 4

2 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ขนย้ายเคร่ือง Self Service พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 4 แห่ง

74,200.00        2 ก.ค. 64 507 4

3 0125551000230 บริษัท ทองเมธา จ ากัด ติดต้ังป้ายไฟ Topper จ านวน 2 แห่ง 3,745.00          6 ก.ค. 64 509 4

4 0103557019097 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส เคล่ือนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

4,066.00          7 ส.ค. 64 520 4

5 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด เคล่ือนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

27,282.86        12 ก.ค. 64 522 4

6 0125551000230 บริษัท ทองเมธา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์แบบแขวน จ านวน 2 แห่ง

5,350.00          15 ก.ค. 64 539 4

7 0103557019097 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

33,491.00        19 ก.ค. 64 548 4

8 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง

สถานท่ี จ านวน 3 แห่ง
32,635.00        20 ก.ค. 64 553 4

9 0105557150179 บริษัท พี.วี.เอ็น.คอนสตรัคช่ัน แอนด์
 เซอร์วิส จ ากัด

เคล่ือนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

31,030.00        21 ก.ค. 64 556 4

10 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 4 แห่ง

75,060.50        22 ก.ค. 64 561 4

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

1  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

11 0125551000230 บริษัท ทองเมธา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 3 แห่ง

19,795.00        27 ก.ค. 64 566 4

12 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

10,834.82        29 ก.ค. 64 571 4

13 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง

สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง
77,018.60        2 ส.ค. 64 577 4

14 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ากัด เคล่ือนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

5,885.00          3 ส.ค. 64 585 4

15 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง

สถานท่ี จ านวน 5 แห่ง
152,209.64       4 ส.ค. 64 599 4

16 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

20,200.00        5 ส.ค. 64 600 4

17 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

7,832.40          6 ต.ค. 64 604 4

18 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

64,735.00        9 ส.ค. 64 608 4

19 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ากัด ปรับปรุงซ่อมแซม Mobile Booth ท่ีจะไปติดต้ัง ณ 
บริเวณธนาคารออมสิน ภาค 14

60,990.00        10 ส.ค. 64 612 4

20 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง

สถานท่ี จ านวน 1 แห่ง
7,832.40          6 ส.ค. 64 604 4

2  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

21 0105557150179 บริษัท พี.วี.เอ็น.คอนสตรัคช่ัน แอนด์
 เซอร์วิส จ ากัด

ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

40,767.00        11 ส.ค. 64 617 4

22 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

19,581.00        13 ส.ค. 64 632 4

23 0105557150179 บริษัท พี.วี.เอ็น.คอนสตรัคช่ัน แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด

เคล่ือนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธ์แบนย่ืน จ านวน 2 แห่ง
14,445.00        16 ส.ค. 64 638 4

24 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ขนย้ายเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

20,865.00        17 ส.ค. 64 654 4

25 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง Self Service พร้อมอุปกรณ์ และ

ปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 1 แห่ง
25,894.00        18 ส.ค. 64 659 4

26 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 5 แห่ง

57,437.60        19 ส.ค. 64 669 4

27 0125551000230 บริษัท ทองเมธา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

9,095.00          20 ส.ค. 64 670 4

28 0105520000343  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม
งวดท่ี 1

33,950.00        6 พ.ค. 64 สด.บ. 652/2564 1

29 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม

งวดท่ี 1

8,640.00          6 พ.ค. 64 สด.บ. 652/2564 1

3  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

30 0125523000093 บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม
งวดท่ี 1

22,040.00        6 พ.ค. 64 สด.บ. 652/2564 1

31 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม

งวดท่ี 2

2,900.00          7 พ.ค. 64 สด.บ.  667/2564 1

32 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม าโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม
งวดท่ี 2

7,704.00          7 พ.ค. 64 สด.บ.  667/2564 1

33 0105499000718  บริษัท ยูนีซัน จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี

มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม
งวดท่ี 3

27,072.15        17 พ.ค. 64 สด.บ. 668/2564 1

34 0105514007307 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม
งวดท่ี 3

2,199.00          17 พ.ค. 64 สด.บ. 668/2564 1

35 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม
งวดท่ี 4

29,100.00        14 พ.ค. 64 สด.บ. 670/2564 1

36 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม

งวดท่ี 5

25,740.99        12 พ.ค. 64 สด.บ.  675/2564 1

4  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

37 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนพฤษภาคม
งวดท่ี 6

51,481.98        20 พ.ค. 64 สด.บ.  735/2564 1

38 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 1

7,620.00          1 มิ.ย. 64 สด.บ.  795/2564	 1

39 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 1

702.32            1 มิ.ย. 64 สด.บ.  795/2564	 1

40 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 1

1,750.00          1 มิ.ย. 64 สด.บ.  795/2564	 1

41 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 1

246.00            1 มิ.ย. 64 สด.บ.  795/2564	 1

42 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 1

139.10            6 ม.ค. 64 สด.บ.  795/2564	 1

5  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

43 0105539106911  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 2

28,601.10        1 มิ.ย. 64 สด.บ. 796/2564 1

44 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 2

14,300.55        1 มิ.ย. 64 สด.บ. 796/2564 1

45 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 2

8,036.00          1 มิ.ย. 64 สด.บ. 796/2564 1

46 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 2

36,015.00        1 มิ.ย. 64 สด.บ. 796/2564 1

47 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 2

5,085.71          1 มิ.ย. 64 สด.บ. 796/2564 1

48 0103511001446 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส.แลบ
บอเรตอร่ี

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 2

3,100.00          1 มิ.ย. 64 สด.บ. 796/2564 1

6  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

49 0105558126972 บริษัท มาร์เก็ตต้ิงวี จ ากัด กิจกรรมอบรมความรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs ในรูปแบบออนไลน์ ประจ าปี 2564

100,000.00       23 ก.ค. 64 พลส.433/2564 4

50 0105543073215 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 2

1,649.00          1 มิ.ย. 64 สด.บ. 796/2564 1

51 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม  เคมิคัลส์ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 3

89,725.00        2 มิ.ย. 64 สด.บ. 798/2564 1

52 0105550067705  บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 4

5,141.00          4 มิ.ย. 64 สด.บ.  803/2564 1

53 0125523000093 บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 4

22,040.00        4 มิ.ย. 64 สด.บ.  803/2564 1

54 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 4

22,350.00        4 มิ.ย. 64 สด.บ.  803/2564 1

7  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

55 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 4

26,675.00        4 มิ.ย. 64 สด.บ.  803/2564 1

56 0735543000476 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 4

4,027.05          4 มิ.ย. 64 สด.บ.  803/2564 1

57 0105499000718 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 4

3,990.00          4 มิ.ย. 64 สด.บ.  803/2564 1

58 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช           
(ประเทศไทย) จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 5

97,921.79        8 มิ.ย. 64 สด.บ. 810/2564 1

59 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 6

9,148.39          8 มิ.ย. 64 สด.บ.  811/2564 1

60 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 6

3,426.67          8 มิ.ย. 64 สด.บ.  811/2564 1

8  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

61 0105527023021 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 6

1,600.00          8 มิ.ย. 64 สด.บ.  811/2564 1

62 0105532125201 บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 6

9,215.00          8 มิ.ย. 64 สด.บ.  811/2564 1

63 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 7

6,461.73          9 มิ.ย. 64 สด.บ.  816/2564 1

64 0105543073215  บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 7

3,880.00          9 มิ.ย. 64 สด.บ.  816/2564 1

65 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน

งวดท่ี 8

82,625.40        15 มิ.ย. 64 สด.บ.  830/2564 1

66 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนมิถุนายน
งวดท่ี 9

81,725.00        23 มิ.ย. 64 สด.บ. 849/2564 1

9  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

67 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 8

1,849.00          19 ก.ค. 64 สด.บ. 925/2564 1

68 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนสิงหาคม

งวดท่ี 1

92,031.98        4 ส.ค. 64 สด.บ. 987/2564 1

69 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 1

84,744.00        2 ก.ค. 64 สด.บ. 880/2564 1

70 0105499000963  บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 2

13,488.00        5 ก.ค. 64 สด.บ. 888/2564 1

71 0105525001887  บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม

งวดท่ี 2

4,025.48          5 ก.ค. 64 สด.บ. 888/2564 1

72 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 2

2,895.90          5 ก.ค. 64 สด.บ. 888/2564 1

10  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

73 0735543000476 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 2

1,712.54          5 ก.ค. 64 สด.บ. 888/2564 1

74 0125533003869 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม

งวดท่ี 2

3,296.50          5 ก.ค. 64 สด.บ. 888/2564 1

75 0105548055690  บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 2

7,036.40          5 ก.ค. 64 สด.บ. 888/2564 1

76 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 2

4,824.00          5 ก.ค. 64 สด.บ. 888/2564 1

77 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม

งวดท่ี 3

5,697.75          5 ก.ค. 64 สด.บ. 889/2564 1

78 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 3

20,207.30        5 ก.ค. 64 สด.บ. 889/2564 1
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เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

79 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 3

1,750.00          5 ก.ค. 64 สด.บ. 889/2564 1

80 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม

งวดท่ี 4

89,725.00        6 ก.ค. 64 สด.บ. 890/2564 1

81 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 4

5,709.63          6 ก.ค. 64 สด.บ. 890/2564 1

82 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 5

3,900.00          7 ก.ค. 64 สด.บ. 896/2564 1

83 0105499000718 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม

งวดท่ี 5

2,660.00          7 ก.ค. 64 สด.บ. 896/2564 1

84 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 5

1,258.32          7 ก.ค. 64 สด.บ. 896/2564 1
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วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

85 0125523000093 บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 5

22,040.00        7 ก.ค. 64 สด.บ. 896/2564 1

86 0105532057761 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนบริการ
ทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ โทร.155300

2,910.00          12 ก.ค. 64 สด.บ. 904/2564 1

87 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนบริการ
ทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ โทร.155300

40,012.50        12 ก.ค. 64 สด.บ. 904/2564 1

88 0105499000718 บริษัท ยูนีซัน จ ากัด ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนบริการ
ทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ โทร.155300

25,615.80        12 ก.ค. 64 สด.บ. 904/2564 1

89 0105532125201 บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม

งวดท่ี 7

43,650.00        14 ก.ค. 64 สด.บ. 910/2564 1

90 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 8

1,300.00          19 ก.ค. 64 สด.บ. 925/2564 1
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เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

91 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 8

5,831.00          19 ก.ค. 64 สด.บ. 925/2564 1

92 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม

งวดท่ี 8

2,802.33          19 ก.ค. 64 สด.บ. 925/2564 1

93 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 9

70,093.88        21 ก.ค. 64 สด.บ. 930/2564 1

94 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจ าเดือนกรกฎาคม
งวดท่ี 10

94,712.26        21 ก.ค. 64 สด.บ. 937/2564 1

95 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ขนย้ายเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

52,751.00        23 ส.ค. 64 675 4

96 0105554096769 บริษัท ฟอร์เบ็สท ครีเอช่ัน แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด

ปรับปรุงสถานท่ีติดต้ังเดิม จ านวน 1 แห่ง (จ้าง
เพ่ิมเติม)

18,618.00        24 ส.ค. 64 688 4

97 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) เดินระบบไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง (จ้างเพ่ิมเติม) 20,330.00        25 ส.ค. 64 693 4

98 0103557019097 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ธนันพัชร์ เซอร์วิส

ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 3 แห่ง

45,047.00        26 ส.ค. 64 699 4
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เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน
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 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

99 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 4 แห่ง

97,252.30        27 ส.ค. 64 703.1 4

100 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ขนย้ายเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

7,169.00          30 ส.ค. 64 704 4

101 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ากัด ขนย้ายเคร่ืองปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook

 Update) พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถานท่ี 
จ านวน 1 แห่ง

5,029.00          31 ส.ค. 64 712 4

102 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 5 แห่ง

99,471.48        2 ก.ย. 64 728 4

103 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 5 แห่ง

142,941.30       3 ก.ย. 64 738 4

104 0105546051875 บริษัท เซ็นทรัล บริดจ์ จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง Self Service พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 3 แห่ง

49,006.00        6 ก.ย. 64 740 4

105 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง

สถานท่ี จ านวน 4 แห่ง
73,232.94        7 ก.ย. 64 746 4

106 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 3 แห่ง

103,126.60       9 ก.ย. 64 767 4

107 0994000164891 บริษัท บีทูเอส  จ ากัด 
สาขา  ลาดพร้าว

เคร่ืองเขียนและวัสดุ 1,890.70          9 ก.ย. 64 อส.20 เลขท่ี 
0134274

3
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เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
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เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

108 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

33,940.40        8 ก.ย. 64 758 4

109 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด เคร่ืองเขียนและวัสดุ 1,495.00          10 ก.ย. 64 กต.น.(2) 778/2564 3

110 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ขนย้ายเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ

ปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 2 แห่ง
59,064.00        10 ก.ย. 64 771 4

111 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ากัด ขนย้ายเคร่ืองปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook
 Update) พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถานท่ี 
จ านวน 1 แห่ง

5,029.00          13 ก.ย. 64 782 4

112 0103557019097 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ธนันพัชร์ เซอร์วิส

ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 4 แห่ง

69,443.00        14 ก.ย. 64 795 4

113 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 4 แห่ง

160,564.20       15 ก.ย. 64 811 4

114 0105546051875 บริษัท เซ็นทรัล บริดจ์ จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง

สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง
33,170.00        16 ก.ย. 64 815 4

115 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ขนย้ายเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 3 แห่ง

101,115.00       17 ก.ย. 64 825 4

116 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 6 แห่ง

164,091.20       20 ก.ย. 64 826 4

16  จาก  18



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 3

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

117 0105545118739 บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท์ 
จ ากัด

จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน 23,754.00        6 ก.ย. 64 ปง. 927/2564 4

118 0105534031963 บริษัท สุรศฺริ จ ากัด จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์แบบพิมพ์ใบน าฝากเงินดิจิทัล 22,800.00        21 ก.ย. 64 พด.บ.(บ) 072/64 4

119 0105557019005 บริษัท ทิพย์ถาวร ซัพพลาย จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

จัดซ้ือตลับหมึกสีและตลับหมึกด าส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 43,200.05        20 ก.ย. 64 ลค.40/2564 1

120 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

44,383.60        21 ก.ย. 64 839 4

121 0103557019097 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 3 แห่ง

49,755.00        22 ก.ย. 64 847 4

122 0105547146896 บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

63,964.60        23 ก.ย. 64 848 4

123 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) ขนย้ายเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

16,692.00        27 ก.ย. 64 868 4

124 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ากัด ขนย้ายเคร่ืองปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook

 Update) พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถานท่ี 
จ านวน 1 แห่ง

3,745.00          28 ก.ย. 64 880 4

125 0105545118739 บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท์ 
จ ากัด

จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน 23,754.00        6 ก.ย. 64 ปง.927/2564 4
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วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม
ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง 

(บาท)

เอกสารอ้างอิง

126 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) เคล่ือนย้ายเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ 
และปรับปรุงสถานท่ี จ านวน 1 แห่ง

23,651.28        29 ก.ย. 64 886 4

127 0125551000230 บริษัท ทองเมธา จ ากัด ขนย้ายเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถานท่ี จ านวน 2 แห่ง

24,960.00        30 ก.ย. 64 893 4

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,221,244.27  

18  จาก  18


