
แบบ สขร. 1

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ม.ค. วัสดุ-ครภัุณฑ์ ฝ่ายบรหิาร 230,099.55          

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18,790.00             18,790.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(18,790) หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(18,790) สืบราคาจากท้องตลาด 4  มกราคม  2564
2 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,038.00               1,038.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,038) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,038) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  มกราคม  2564
3 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5,490.00               5,490.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(5,490) หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(5,490) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  มกราคม  2564
4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 364.00                 364.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(364) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(364) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มกราคม  2564
5 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,690.00               4,690.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(4,690) หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(4,690) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  มกราคม  2564
6 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 11,868.00             11,868.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(11,868) หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(11,868) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  มกราคม  2564
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 33,019.00             33,019.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นคิมแคนดง(33,019.90) สหกรณ์นคิมแคนดง(33,019.90) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2564
8 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 34,687.00             34,687.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(34,687) ร้านแม่สวรรค์(34,687) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2564
9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,650.00               2,650.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เบทเทอร์แพ็คพลัส(2,650) บจก.เบทเทอร์แพ็คพลัส(2,650) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2564
10 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลิอล่ืน 3,103.00               3,103.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอนิดัสเตรียลแกส๊(3,103) บจก.เอเซียอนิดัสเตรียลแกส๊(3,103) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  มกราคม  2564
11 ซ้ือวัสดุส านกังาน 10,265.00             10,265.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบุญ ออฟฟิศอคิวิปเม้นท์(10,265) บจก.ผลบุญ ออฟฟิศอคิวิปเม้นท์(10,265) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  มกราคม  2564
12 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,759.00               8,759.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(8,759) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(8,759) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  มกราคม  2564
13 จา้งเหมาบริการอื่น 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(1,800) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(1,800) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 11  มกราคม  2564
14 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 536.00                 536.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(536) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(536) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  มกราคม  2564
15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 900.00                 900.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(900) หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(900) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  มกราคม  2564
16 ซ้ือครุภัณฑ์ส านกังาน(เคร่ืองสแกนหนา้) 10,593.00             10,593.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.วาย เพอร์เฟค 2002(10,593) หจก.เอส.ซี.วาย เพอร์เฟค 2002(10,593) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  มกราคม  2564
17 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 107.00                 107.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(107) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(107) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  มกราคม  2564
18 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,465.00               1,465.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,465) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,465) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  มกราคม  2564
19 ซ้ือวัสดุอื่น(แท่นกดเจลด้วยเท้า) 3,915.00               3,915.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั รีไล(ประเทศไทย)จ ากดั(3,915) บริษทั รีไล(ประเทศไทย)จ ากดั(3,915) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  มกราคม  2564
20 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,308.00               2,308.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,308) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,308) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  มกราคม  2564
21 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,204.00               1,204.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,204) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,204)) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  มกราคม  2564
22 จา้งเหมาบริการอื่น 2,500.00               2,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแกว้การช่าง(2,500) ร้านฝาแกว้การช่าง(2,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 27  มกราคม  2564
23 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80.00                  80.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(80) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(80) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  มกราคม  2564
24 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 4,776.00               4,776.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(4,776) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(4,776) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  มกราคม  2564
25 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 7,789.90               7,789.60        เฉพาะเจาะจง บ.วี แอล พี การ์เมนท์ จ ากดั(7,789.60) บ.วี แอล พี การ์เมนท์ จ ากดั(7,789.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  มกราคม  2564
26 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10,700.00             10,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(10,700) หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(10,700) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  มกราคม  2564
27 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,822.60               9,822.60        เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากดั(9,822.60) บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากดั(9,822.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  มกราคม  2564
28 ซ้ือวัสดุส านกังาน 930.00                 930.00          เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญออฟฟิศอคิวิปเม้นท์จ ากดั(930) บ.ผลบุญออฟฟิศอคิวิปเม้นท์จ ากดั(930) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  มกราคม  2564
29 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,227.00               1,227.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,227) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,227) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  มกราคม  2564

ล าดับที่

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ 31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้งล าดับที่

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ 31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 (1)

30 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลิอล่ืน 195.00                 195.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(195) ร้านแม่สวรรค์(195) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  มกราคม  2564
31 จา้งซ่อมแซมยครุภัณฑ์ยานพาหนะ 12,428.05             12,428.05      เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าบุรีรัมย์ จ ากดั(12,428.05) บ.โตโยต้าบุรีรัมย์ จ ากดั(12,428.05) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 7  มกราคม  2564
32 จา้งซ่อมแซมยครุภัณฑ์ยานพาหนะ 100.00                 100.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน นาเมืองการยาง(100) ร้าน นาเมืองการยาง(100) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 14  มกราคม  2564
33 จา้งเหมาบริการระบบแพ็ค 22,000.00             22,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจแีอลเมดิคัลซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทีจแีอลเมดิคัลซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 29  มกราคม  2564

ม.ค เวชภัณฑ์ยา 478,470.90          
1 Chloraphenicol 5 gm. Oint. 2,952.00               2,952.00        จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.แสงไทยเมดิคอล/2,952 บจ.แสงไทยเมดิคอล/2,952 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.090/64  4/01/2564
2 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 42,280.00             42,280.00      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเรดด้ิง/42,280 บจ.เซ็นทรัลโพลีเรดด้ิง/42,280 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.091/64  4/01/2564
3 Medroxyprogesterone150mg./3ml. Inj. 3,800.00               3,800.00        จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.ยูเมด้า/3,800 บจ.ยูเมด้า/3,800 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.092/64  4/01/2564
4 Kalimate 5 gm. 18,000.00             18,000.00      เจาะจง (ข) บจ.มาสุ/18,000 บจ.มาสุ/18,000 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.094/64  4/01/2564
5 Naproxen 250 mg. 7,500.00               7,500.00        เจาะจง (ข) บจ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว/7,500 บจ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว/7,500 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.096/64  4/01/2564
6 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 8,800.00               8,800.00        เจาะจง (ข) บจ.เอสพีเอส เมดิคอล/8,800 บจ.เอสพีเอส เมดิคอล/8,800 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.097/64  4/01/2564
7 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 14,300.00             14,300.00      เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/14,300 บจ.โปลิฟาร์ม/14,300 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.098/64  4/01/2564
8 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,950.00               5,950.00        เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/5,950 บจ.สหแพทย์เภสัช/5,950 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.100/64  4/01/2564
9 Sodamint 300 mg. 5,007.60               5,007.60        เจาะจง (ข) บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์/5,007.60บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์/5,007.60ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.101/64  4/01/2564
10 Glipizide 5 mg. 14,000.00             14,000.00      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเรดด้ิง/14,000.00 บจ.เซ็นทรัลโพลีเรดด้ิง/14,000.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.091/64  4/01/2564
11 Lactulose 100 ml. 1.34/ml 2,407.50               2,407.50จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/2,407.50 บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/2,407.50 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.103/64  4/01/2564
12 Fluoxetin 20 mg. 6,500.00               6,500.00 เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/6,500.00 บจ.บางกอก ดรัก/6,500.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.104/64  4/01/2564
13 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,650.00               8,650.00 เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/8,650 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/8,650 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.105/64  4/01/2564
14 Mixtard insulin 3 ml. 23,340.00             23,340.00 เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/23,340 บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/23,340 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.106/64  4/01/2564
15 Salbutamol MDI 100 mcg 2,910.40               2,910.40จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/2,910.40 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/2,910.40 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.108/64  4/01/2564
16 Glycerine borax 15 ml. 1,560.00               1,560.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.วิทยาศรม/1,560 บจ.วิทยาศรม/1,560 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.109/64  4/01/2564
17 Cefazolin 1 Gm. Inj. 2,550.00               2,550.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.ยูโทเปี้ยน/2,550.00 บจ.ยูโทเปี้ยน/2,550.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.110/64  4/01/2564
18 Dextromethorphan HBr 15 mg. 11,200.00             11,200.00 เจาะจง (ข) บจ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว/11,200 บจ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว/11,200 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.096/64  4/01/2564
19 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 14,200.00             14,200.00 เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มา/14,200 บจ.ที.แมน ฟาร์มา/14,200 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.093/64  4/01/2564
20 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,128.00             11,128.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/11,128บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/11,128 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.111/64  4/01/2564
21 Omeprazole 20 mg. 10,000.00             10,000.00 เจาะจง (ข) บจ.อาโปเตกา้/10,000 บจ.อาโปเตกา้/10,000 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.112/64  4/01/2564
22 Terbutaline 1.5 mg./5ml. 2,000.00               2,000.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว/2,000 บจ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว/2,000 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.096/64  4/01/2564
23 Seretide 25/125 MDI 17,120.00             17,120.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/17,120 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/17,120 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.113/64  4/01/2564
24 Isoserbide dinitrate 5 mg. 4,012.50               4,012.50จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.สยามฟาร์มาซูติคอล/4,012.50 บจ.สยามฟาร์มาซูติคอล/4,012.50 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.114/64  4/01/2564
25 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 32,020.00             32,020.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,020.00 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,020.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.089/64  4/01/2564
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26 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 19,200.00             19,200.00 เจาะจง (ข) บจ.ที เอน็ พี แฮลท์แคร์/19,200.00 บจ.ที เอน็ พี แฮลท์แคร์/19,200.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.107/64  4/01/2564
27 Simethicone 80 mg. 7,222.50               7,222.50 เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอก็ซ์/7,222.50 บจ.อาร์เอก็ซ์/7,222.50 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.115/64  4/01/2564
28 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 12,750.00             12,750.00 เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/12,750 บจ.พาตาร์แลบ(2517)/12,750 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.102/64  4/01/2564
29 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 76,000.00             76,000.00 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/76,000 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/76,000 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.099/64  4/01/2564
30 เวชภัณฑ์ยา 14 รายการ 91,110.40             91,110.40 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/91,110.40 องค์การเภสัชกรรม/91,110.40 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.095/64  4/01/2564

ซ้ือวัสดุการแพทย์

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,170.00              9,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซื เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซื เมด จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,800.00              2,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อเิลฟเว่น พลัซ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อเิลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,000.00              7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อคัรวินท์ เอน็เตอร์ไพร์ส บริษทั อคัรวินท์ เอน็เตอร์ไพร์ส เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,140.00              2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,039.25              4,039.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั แจก๊เจยี อตุสาหกรรม บริษทั แจก๊เจยี อตุสาหกรรม เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,915.00              3,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,675.00              9,675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กรีน เอม็ ดี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กรีน เอม็ ดี เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,210.00             13,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 22,641.20             22,641.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 55,500.00             55,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,800.00             13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 27,000.00             27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อคัรวินท์ เอน็เตอร์ไพร์ส บริษทั อคัรวินท์ เอน็เตอร์ไพร์ส เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,315.00              8,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อคัรวินท์ เอน็เตอร์ไพร์ส บริษทั อคัรวินท์ เอน็เตอร์ไพร์ส เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64
14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,500.00             19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Jan-64

วัสดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  อาร์เอก็ บจ.  อาร์เอก็ เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ14-Jan-64
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 64,135 64,135 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ14-Jan-64
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ14-Jan-64
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,500 32,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ14-Jan-64
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ บจ. แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ14-Jan-64

วัสดุทนัตกรรม

1 Rubber cub 850.00 850.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั เด็นท์-เมท บริษทั เด็นท์-เมท ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.13/2564     20/1/2564
2 Snap a-ray 4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั เด็นท์-เมท บริษทั เด็นท์-เมท ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.13/2564     20/1/2564
3 Lab ฟันปลอม 4,397.70 4,397.70 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯป2ี560 PO.14/2564     20/1/2564
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4 Lab ฟันปลอม 6,248.80 6,248.80 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯป2ี560 PO.15/2564     20/1/2564
5 GI for filling self cure 4,320.00 4,320.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.16/2564     29/1/2564
6 GI base light cure 5,630.00 5,630.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.16/2564     29/1/2564
7 Kromopan bag 2,040.00 2,040.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.17/2564     29/1/2564
8 Carbide bur HP HM 33 016 245.00 245.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั ไดรว์เด็นทั่ลอนิคอร์ปอเรชั่นจ ากดั บริษทั ไดรว์เด็นทั่ลอนิคอร์ปอเรชั่นจ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.18/2564     29/1/2564
9 Carbide bur HP HM 33 018 245.00 245.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั ไดรว์เด็นทั่ลอนิคอร์ปอเรชั่นจ ากดั บริษทั ไดรว์เด็นทั่ลอนิคอร์ปอเรชั่นจ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.18/2564     29/1/2564
10 Mouth mirror 310.00 310.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั ไดรว์เด็นทั่ลอนิคอร์ปอเรชั่นจ ากดั บริษทั ไดรว์เด็นทั่ลอนิคอร์ปอเรชั่นจ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.18/2564     29/1/2564
11 Saliva ejector 1,407.00 1,407.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั ไดรว์เด็นทั่ลอนิคอร์ปอเรชั่นจ ากดั บริษทั ไดรว์เด็นทั่ลอนิคอร์ปอเรชั่นจ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.18/2564     29/1/2564


