
งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ธ.ค.64
1 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 340.00           340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทท(ี340) ร้านนัทท(ี340) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 1  ธันวาคม  2564

2 จ้างบริการ BMS-Hosxp Activation 2565 19,855.00       19,855.00    เฉพาะเจาะจง บจก.บางกอก เมดิคอลซอฟต์แวร์(19,855) บจก.บางกอก เมดิคอลซอฟต์แวร์(19,855) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2564

3 เวชภัณฑ์ยา Poly-Oph 6,321.60         6,321.60     เจาะจง (ข) บจ.แสงไทยเมดิคอล/6,321.60.- บจ.แสงไทยเมดิคอล/6,321.60.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.070/65   1/12/2564

4 เวชภัณฑ์ยา Aspirin 81 mg. 9,900.00         10,800.00    เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า/9,900.- บจ.ยูเมด้า/9,900.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.071/65   1/12/2564

5 เวชภัณฑ์ยา Theophyline 4,815.00         6,000.00     เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,815.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,815.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.072/65   1/12/2564

6 เวชภัณฑ์ยา ยาอมมะแว้ง 3,400.00         3,400.00     เจาะจง (ข) บจ.แก้วมังกรเภสัช/3,400.- บจ.แก้วมังกรเภสัช/3,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.073/65   1/12/2564

7 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,880.00       24,173.00    เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/11,880.- บจ.โปลิฟาร์ม/11,880.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.074/65   1/12/2564

8 เวชภัณฑ์ยา Etonogestrel 27,445.50       27,445.50    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,445.50.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,445.50.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.075/65   1/12/2564

9 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 18,400.00       23,291.65    เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/18,400.- หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/18,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.076/65   1/12/2564

10 เวชภัณฑ์ยา Ferrous fumarate 7,800.00         7,800.00     เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,800.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.077/65   1/12/2564

11 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 17,050.00       20,058.00    เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/17,050.- บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/17,050.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.078/65   1/12/2564

12 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 63,600.00       93,602.80    เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/63,600.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/63,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.079/65   1/12/2564

13 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 20,750.00       22,810.00    เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/20,750.- บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/20,750.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.080/65   1/12/2564

14 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 17,000.00       30,670.00    เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/17,000.- บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/17,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.081/65   1/12/2564

15 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 46,745.00       80,945.00    เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/46,745.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/46,745.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.082/65   1/12/2564

16 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,500.00       12,300.00    เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/10,500.- บจ.โกลบอลฟาร์ม/10,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.083/65   1/12/2564

17 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 10,520.00       12,740.00    เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/10,520.- บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/10,520.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.084/65   1/12/2564

18 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 46,440.00       60,465.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/46,440.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/46,440.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.085/65   1/12/2564

19 เวชภัณฑ์ยา Omeprazloe 40 mg. inj 3,624.00         18,618.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3,624.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3,624.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.086/65   1/12/2564

20 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 9,280.00         11,470.40    เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/9,280.- บจ.บางกอก ดรัก/9,280.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.087/65   1/12/2564

21 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 65,912.00       66,200.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65,912.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65,912.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.088/65   1/12/2564

22 เวชภัณฑ์ยา Hydralazine 22,900.00       75,007.00    เจาะจง (ข) บจ.ชุมชนเภสัชกรรม/22,900.- บจ.ชุมชนเภสัชกรรม/22,900.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.089/65   1/12/2564

23 เวชภัณฑ์ยา Dextromethorpan 8,400.00         12,000.00    เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาคราเจ็ดดาว/8,400.- บจ.หา้งขายยาคราเจ็ดดาว/8,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.090/65   1/12/2564

24 เวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 7,740.00         16,500.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น/7,740.- บจ.ยูโทเปีย้น/7,740.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.091/65   1/12/2564

25 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 13,696.00       15,074.40 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/13,696.- บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/13,696.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.092/65   1/12/2564

26 เวชภัณฑ์ยา Silver sulfadiazine 4,269.00         4,269.00 เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์/4,269.- บจ.อาร์เอ็กซ์/4,269.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.093/65   1/12/2564

27 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 7,704.00         7,704.00 เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ๊ัว/7704 บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ๊ัว/7704 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.094/65   1/12/2564

28 เวชภัณฑ์ยา Streptokinase 10,800.00       10,800.00 เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/10800 บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/10800 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.095/65   1/12/2564

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1/2565
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29 เวชภัณฑ์ยา Lorazepam 10,500.00       10,500.00    เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/10,500.- บจ.โกลบอลฟาร์ม/10,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.096/65   1/12/2564

30 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 65,647.50       75,149.30 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/65,647.50 องค์การเภสัชกรรม/65,647.50 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.097/65   1/12/2564

31 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 1,560.00         1,560.00     เจาะจง (ข) กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด อย./1,560.- กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด อย./1,560.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.098/65   1/12/2564

32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,500.00       16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทค จ ากัด บริษัท ซันตาเทค จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 09-Dec-64

33 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 09-Dec-64

34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,075.00         3,075.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาตามข้อตกลง 09-Dec-64

35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,040.00       18,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 09-Dec-64



เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง


