
งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

พ.ย.64
1 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,965.00         3,965.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง (3,965) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง (3,965) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 5  พฤศจกิายน  2564
2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2,600.00         2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง (2,600) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง (2,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  พฤศจกิายน  2564
3 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,182.00         2,182.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,182) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,182) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจกิายน  2564
4 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 871.00            871.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(871) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(871) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจกิายน  2564
5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,420.00         6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอ(ประเทศไทย)จ ากดั(6,420) บริษัท โอเอ(ประเทศไทย)จ ากดั(6,420) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจกิายน  2564
6 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 25,668.00       25,668.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนัทท(ี25,668) ร้านน้องนัทท(ี25,668) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจกิายน  2564
7 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 37,547.00       37,547.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากดั(37,547) สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากดั(37,547) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจกิายน  2564
8 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 4,975.00         4,975.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(4,975) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(4,975) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  พฤศจกิายน 2564
9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,235.00         4,235.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(4,235) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(4,235) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
10 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,103.00         3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซียอนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั(3,103) บริษัท เอซียอนิดัสเตรียล แกส๊ จ ากดั(3,103) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
11 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(7,500) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(7,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
12 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,260.00         2,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(2,260) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(2,260) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
13 จา้งเหมาบริการอื่น 2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแกว้การช่าง(2,500) ร้านฝาแกว้การช่าง(2,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 18  พฤศจกิายน  2564
14 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,659.00         1,659.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,659) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,659) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  พฤศจกิายน  2564
15 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,399.00         2,399.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,399) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,399) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  พฤศจกิายน  2564
16 จา้งเหมาบริการอื่น 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(3,000) ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(3,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 23  พฤศจกิายน  2564
17 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,240.00         3,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(3,240) หจก.วิสาเทค(3,240) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  พฤศจกิายน  2564
18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,034.00       22,034.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอคิวิปเม้นท ์จ ากดั(22,034)บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอคิวิปเม้นท ์จ ากดั(22,034) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
19 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,865.00         9,865.00 เฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(9,865) บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(9,865) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
20 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง (1,000) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง (1,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 18  พฤศจกิายน  2564
21 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 22,600.00       22,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนิค(22,600) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนิค(22,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤศจกิายน  2564
22 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 11,560.00       11,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม(11,560) ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม(11,560) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  พฤศจกิายน  2564
23 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 14,980.00       14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากดั(14,980) บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากดั(14,980) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  พฤศจกิายน  2564
24 จา้งบริการพนักงานท าความสะอาด 6,600.00         6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ บรรดาศักด์ิ(6,600) นางสุทนิ บรรดาศักด์ิ(6,600) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2564
25 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 35,109.00       35,109.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนัทท(ี35,109) ร้านน้องนัทท(ี35,109) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2564
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26 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 2,230.00         2,230.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,230) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,230) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2564
27 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 34,318.80       34,348.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากดั(34,348.80) สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากดั(34,348.80) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2564
28 เวชภัณฑ์ยา 13 รายการ 97,833.10       97,833.10   เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/97,833.10 องค์การเภสัชกรรม/97,833.10 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.029/65   1/11/2564
29 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 62,110.00       62,110.00   เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/62,110.- บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/62,110.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.030/65   1/11/2564
30 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 19,000.00       19,000.00   เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา/19000 บจ.เครส ฟาร์มา/19000 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.031/65   1/11/2564
31 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 76,000.00       76,000.00   เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล/76000 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล/76000 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.032/65   1/11/2564
32 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 15,000.00       15,000.00   เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า/15000 บจ.ยูเมด้า/15000 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.033/65   1/11/2564
33 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 8,000.00         8,000.00     เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/8000 บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/8000 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.034/65   1/11/2564
34 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,600.00         2,600.00     เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2600 บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2600 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.035/65   1/11/2564
35 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 8,752.60         8,752.60     เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอก็ซ์/8752.60 บจ.อาร์เอก็ซ์/8752.60 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.036/65   1/11/2564
36 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 5,300.00         5,300.00     เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/5300 บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/5300 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.037/65   1/11/2564
37 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 6,500.00         6,500.00     เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/6500 บจ.บางกอก ดรัก/6500 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.038/65   1/11/2564
38 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,250.00         8,250.00 เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/8250 บจ.โปลิฟาร์ม/8250 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.039/65   1/11/2564
39 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 14,552.00       14,552.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/14552บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/14552ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.040/65   1/11/2564
40 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 19,795.00       19,795.00 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/19795 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/19795 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.041/65   1/11/2564
41 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 4,050.00         4,050.00 เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์/4050 บจ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์/4050 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.042/65   1/11/2564
42 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 10,190.00       10,190.00 เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/10190 บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/10190 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.043/65   1/11/2564
43 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,080.00       11,080.00 เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/11080 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/11080 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.044/65   1/11/2564
44 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 49,200.00       49,200.00 เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/49200 บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/49200 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.045/65   1/11/2564
45 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,500.00         5,500.00 เจาะจง (ข) บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/5500 บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/5500 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.046/65   1/11/2564
46 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 17,100.00       17,100.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปี้ยน/17100 บจ.ยูโทเปี้ยน/17100 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.047/65   1/11/2564
47 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 7,400.00         7,400.00 เจาะจง (ข) หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/7400 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/7400 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.048/65   1/11/2564
48 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,500.00         8,500.00 เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา/8500 บจ.พรอส ฟาร์มา/8500 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.049/65   1/11/2564
49 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 1,120.00         1,120.00 เจาะจง (ข) บจ.เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี/1120 บจ.เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี/1120 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.050/65   1/11/2564
50 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 78,000.00       78,000.00 เจาะจง (ข) บจ.ไบโอวาลิส/78000 บจ.ไบโอวาลิส/78000 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.051/65   1/11/2564
51 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 3,800.00         3,800.00 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอบลฟาร์ม/3800 บจ.โกลบอบลฟาร์ม/3800 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.052/65   1/11/2564
52 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 4,200.00         4,200.00 เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/4200 บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/4200 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.053/65   1/11/2564
53 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 3,624.00         3,624.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3624 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3624 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560Po.054/65   1/11/2564
54 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,700 28,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
55 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 69,200 69,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
56 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 79,575 79,575 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
57 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45,600 45,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64



58 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
59 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟร์ิมเมอร์ บจ.เฟร์ิมเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
60 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟร์ิมเมอร์ บจ.เฟร์ิมเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
61 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,300 6,300 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
62 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
63 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เบทเทอร์แพค็พลัส บจ. เบทเทอร์แพค็พลัส ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
64 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,450 8,450 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ บจ. แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
65 วัสดุการแพทย์ 14,100.00       14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
66 วัสดุการแพทย์ 10,960.00       10,960.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุ้นส่วนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
67 วัสดุการแพทย์ 11,880.00       11,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
68 วัสดุการแพทย์ 10,500.00       10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
69 วัสดุการแพทย์ 7,205.00         7,205.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อเิลฟเว่น พลัซ(ส านักงานใหญ)่หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อเิลฟเว่น พลัซ(ส านักงานใหญ)่ เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
70 วัสดุการแพทย์ 9,844.00         9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
71 วัสดุการแพทย์ 10,914.00       10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
72 วัสดุการแพทย์ 14,796.00       14,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พ ีจ ากดั บริษัท เอฟ ซี พ ีจ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
73 วัสดุการแพทย์ 7,280.00         7,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
74 วัสดุการแพทย์ 11,200.00       11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
75 วัสดุการแพทย์ 3,292.00         3,292.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
76 วัสดุการแพทย์ 2,760.00         2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
77 วัสดุการแพทย์ 24,781.00       24,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ บริษัท เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
78 วัสดุการแพทย์ 26,250.00       26,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทค จ ากดั บริษัท ซันตาเทค จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
79 วัสดุการแพทย์ 33,020.00       33,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีพ ีพานิชย์ ร้าน พ ีพ ีพานิชย์ เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
80 วัสดุการแพทย์ 6,150.00         6,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
81 วัสดุการแพทย์ 22,300.00       22,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64



หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง



Po.029/65   1/11/2564
Po.030/65   1/11/2564
Po.031/65   1/11/2564
Po.032/65   1/11/2564
Po.033/65   1/11/2564
Po.034/65   1/11/2564
Po.035/65   1/11/2564
Po.036/65   1/11/2564
Po.037/65   1/11/2564
Po.038/65   1/11/2564
Po.039/65   1/11/2564
Po.040/65   1/11/2564
Po.041/65   1/11/2564
Po.042/65   1/11/2564
Po.043/65   1/11/2564
Po.044/65   1/11/2564
Po.045/65   1/11/2564
Po.046/65   1/11/2564
Po.047/65   1/11/2564
Po.048/65   1/11/2564
Po.049/65   1/11/2564
Po.050/65   1/11/2564
Po.051/65   1/11/2564
Po.052/65   1/11/2564
Po.053/65   1/11/2564
Po.054/65   1/11/2564


