
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ส.ค.65
1 จ้างบริการพนกังานท าความสะอาด 7,260.00               7,260.00        เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(7,260) นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(7,260) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 1  สิงหาคม  2565
2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 180.00                  180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนทัที(180) ร้านนทัที(180) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  กรกฎาคม  2565
3 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 3,070.00               3,070.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(3,070) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(3,070) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  กรกฎาคม  2565
4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,544.50              35,544.50 เฉพาะเจาะจง สหกรร์นคิมแคนดง(35,544.50) สหกรร์นคิมแคนดง(35,544.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  กรกฎาคม  2565
5 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,300.00              10,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปอ แอนด์ ปลา คอม(10,300) ร้านปอ แอนด์ ปลา คอม(10,300) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  สิงหาคม  2565
6 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหอ้งเทคนคิการแพทย์ 498,000.00            498,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควสุิทธิ(์498,000) ร้านโชควสุิทธิ(์498,000) สืบราคาจากทอ้งตลาด 9  สิงหาคม  2565
7 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 51,606.00              51,606.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนทัที(51,606) ร้านนทัที(51,606) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  สิงหาคม  2565
8 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,658.40               7,658.40 เฉพาะเจาะจง บจก.เบทเทอรแพค็พลัส(7,658.40) บจก.เบทเทอรแพค็พลัส(7,658.40) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  สิงหาคม  2565
9 ซ้ือวสัดุส านกังาน 690.00                  690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(690) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(690) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  สิงหาคม  2565
10 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,060.00               1,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(1,0160) หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(1,0160) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  สิงหาคม  2565
10 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 592.00                  592.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(592) หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(592) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  สิงหาคม  2565
11 จ้างเหมาบริการอื่น(ปา้ยงานเทคนคิการแพทย์) 4,400.00               4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพโฆษณา(4,400) ร้านกรุงเทพโฆษณา(4,400) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  สิงหาคม  2565
11 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 615.00                  615.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(615) หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(615) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  สิงหาคม  2565
12 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 1,284.00               1,284.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(1,284) หจก.ยิง่เจริญโฮมมาร์ท(1,284) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  สิงหาคม  2565
13 ซ้ือวสัดุส านกังาน 5,010.00               5,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะชิคกี้ดีไซน(์5,010) ร้านเดอะชิคกี้ดีไซน(์5,010) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  สิงหาคม  2565
12 ซ้ือวสัดุอื่น 11,556.00              11,556.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จงที(ไทย)อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต(11,556) บจก.จงที(ไทย)อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต(11,556) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  สิงหาคม  2565
14 ซ้ือวสัดุส านกังาน 4,500.00               4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(4,500) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(4,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
15 ซ้ือวสัดุส านกังาน 6,420.00               6,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(6,420) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(6,420) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
13 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 7,540.00               7,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ(7,540) หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ(7,540) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
16 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 955.00                  955.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย(955) บจก.เรืองแสงไทย(955) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
17 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,284.00               1,284.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สิริบรีุรัมย(์1,284) บจก.สิริบรีุรัมย(์1,284) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 10,778.00              10,778.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(10,778) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(10,778) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
18 ซ้ือวสัดุส านกังาน 9,787.00               9,787.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควปิเม้นท์(9,787) บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควปิเม้นท์(9,787) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
19 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2,020.00               2,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ(2,020) หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ(2,020) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
15 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 8,500.00               8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเอ(ประเทศไทย)จ ากัด(8,500) บริษัทโอเอ(ประเทศไทย)จ ากัด(8,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 16  สิงหาคม  2565
20 จ้างเหมาบริการอื่น 3,699.00               3,699.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควสุิทธิ(์3,699) ร้านโชควสุิทธิ(์3,699) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 16  สิงหาคม  2565
21 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 2,750.00               2,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ(2,750) ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ(2,750) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 16  สิงหาคม  2565
22 จ้างเหมาบริการอื่น 7,000.00               7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ(7,000) ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ(7,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 16  สิงหาคม  2565
23 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 14,000.00              14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควสุิทธิ(์14,000) ร้านโชควสุิทธิ(์14,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  สิงหาคม  2565
24 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 15,782.00              15,782.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ(15,782) หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ(15,782) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
25 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 2,500.00               2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสเอร์เซอร์วสิ(2,500) ร้านบอสเอร์เซอร์วสิ(2,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 22  สิงหาคม  2565
26 จ้างบริการพนกังานท าความสะอาด 8,910.00               8,910.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(8,910) นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(8,910) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31  สิงหาคม  2565
27 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 1,240.00               1,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(1,240) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(1,240) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  สิงหาคม  2565
28 ซ้ือวสัดุส านกังาน 780.00                  780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์เซอร์วสิ(780) หจก.ปาเมธเซลส์เซอร์วสิ(780) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  สิงหาคม  2565
29 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 27,456.20              27,456.20 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนีย่นเคมีคอล(27,456.20) บจก.สยามยูเนีย่นเคมีคอล(27,456.20) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  สิงหาคม  2565
30 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,200.00               3,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย(3,200) บจก.เรืองแสงไทย(3,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  สิงหาคม  2565
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31 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 3,920.00               3,920.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(3,920) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(3,920) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  สิงหาคม  2565
32 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 52,326.00              52,326.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนทัที(52,326) ร้านนทัที(52,326) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  สิงหาคม  2565
33 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 41,289.40              41,289.40 เฉพาะเจาะจง สหกรร์นคิมแคนดง(41,289.40) สหกรร์นคิมแคนดง(41,289.40) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  สิงหาคม  2565
34 ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 16,800.00              16,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนคิ(16,800) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนคิ(16,800) สืบราคาจากทอ้งตลาด 26  สิงหาคม  2565

35 เวชภณัฑ์ยา Simethicone 80 mg. 9,309.00               9,309.00        เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์/9,309.- บจ.อาร์เอ็กซ์/9,309.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.287/65      1/8/2565
36 เวชภณัฑ์ยา Fluphenazine 25 mg/ml. 8,100.00               8,862.00        เจาะจง (ข) บจ.นวิฟาร์มา(ประเทศไทย)/8,100.- บจ.นวิฟาร์มา(ประเทศไทย)/8,100.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.288/65      1/8/2565
37 เวชภณัฑ์ยา Lactulose 100 ml. 6,750.00               8,827.50        เจาะจง (ข) บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/6,750.- บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/6,750.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.289/65      1/8/2565

38
เวชภณัฑ์ยา Carbidopa 25 mg+ Levodopa 250 
mg.

              10,914.00        12,510.00 เจาะจง (ข)  บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/10,914.-  บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/10,914.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560  Po.290/65      1/8/2565 

39 เวชภณัฑ์ยา Mixtard30/70 54,000.00              58,582.50       เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/54,000.- บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/54,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.291/65      1/8/2565
40 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 8,440.00               8,878.00        เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/8,440.- บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/8,440.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.292/65      1/8/2565
41 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 18,000.00              26,770.00       เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/18,000.- บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/18,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.293/65      1/8/2565
42 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 18,980.00              29,900.00       เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/18,980.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/18,980.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.294/65      1/8/2565
43 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 15,800.00              22,700.00       เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/15,800.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/15,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.295/65      1/8/2565
44 เวชภณัฑ์ยา Glipizide 5 mg. 9,750.00               22,500.00       เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/9,750.- บจ.สหแพทย์เภสัช/9,750.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.296/65      1/8/2565
45 เวชภณัฑ์ยา 5 รายการ 74,385.00              87,517.00       เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/7,4385.- องค์การเภสัชกรรม/7,4385.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.297/65      1/8/2565
46 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 5,300.00               5,300.00        เจาะจง (ข) บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/5,300.- บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/5,300.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.298/65      1/8/2565
47 เวชภณัฑ์ยา Seretide25/125               25,680.00        35,952.00 เจาะจง (ข)  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/25,680.-  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/25,680.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.299/65      1/8/2565
48 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ               55,750.00      101,500.00 เจาะจง (ข)  บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/55,750.-  บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/55,750.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.300/65      1/8/2565
49 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 10,250.00              10,250.00       เจาะจง (ข) บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/10,250.- บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/10,250.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.301/65      1/8/2565
50 เวชภณัฑ์ยา Berodual MDI 7,062.00               11,363.40       เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/7,062.- บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/7,062.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.302/65      1/8/2565

51 เวชภัณฑย์า Streptokinase 1.5 MU 5,400.00               5,400.00        เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/5,400.- บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/5,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.303/65      1/8/2565
52 เวชภณัฑ์ยา Isosorbide 5 mg. 2,426.76               2,430.00        เจาะจง (ข) บจ.สยามฟาร์มาซูติคอล/2,426.76.- บจ.สยามฟาร์มาซูติคอล/2,426.76.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.304/65      1/8/2565
53 เวชภณัฑ์ยา Chlorhexidine 2 % 1,800.00               1,800.00        เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/1,800.- บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/1,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.305/65      1/8/2565
54 เวชภณัฑ์ยา Alloperinol 100 mg. 10,000.00              15,600.00       เจาะจง (ข) [จ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/10,000.- [จ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/10,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560  Po.306/65      1/8/2565 

55
เวชภณัฑ์ยา Salicylic acid 25 gm.+Liquefied 
phenol 1.5 ml

               2,311.20         2,311.20 เจาะจง (ข)  บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว./2,311.20.-  บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว./2,311.20.-
ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560

Po.307/65      1/8/2565
56 เวชภณัฑ์ยา Metronidazole 500 mg. Inj 3,000.00               3,638.00        เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/3,000.- บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/3,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.308/65      1/8/2565
57 เวชภณัฑ์ยา Dimenhydrinate 50 mg 4,000.00               4,200.00        เจาะจง (ข) บจ.เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/4,000.- บจ.เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/4,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.309/65      1/8/2565
58 เวชภณัฑ์ยาอมมะแวง้ 8,500.00               8,500.00        เจาะจง (ข) บจ.แก้วมังกรเภสัช/8,500.- บจ.แก้วมังกรเภสัช/8,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.310/65      1/8/2565
59 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 14,231.00              27,692.00       เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/14,231.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/14,231.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.311/65      1/8/2565
60 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 15,900.00              21,760.00       เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/15,900.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/15,900.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.312/65      1/8/2565
61 เวชภณัฑ์ยา 4 รายการ 17,420.00              24,885.00       เจาะจง (ข) บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/17,420.- บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/17,420.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.313/65      1/8/2565
62 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 6,000.00               11,500.00       เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/6,000.- บจ.โปลิฟาร์ม/6,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.314/65      1/8/2565
63 เวชภณัฑ์ยา Hydralazine 25 mg. 20,960.00              60,005.60       เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/20,960.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/20,960.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.315/65      1/8/2565
64 เวชภณัฑ์ยา Omeprazole 20 mg. 9,200.00               12,400.00 เจาะจง (ข) บจ.ฟาร์มาติกา/9,200.- บจ.ฟาร์มาติกา/9,200.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.316/65      1/8/2565



งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับที่

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 4/2565
โรงพยาบาลแคนดง

65 เวชภณัฑ์ยา Theophylline 200 mg.                2,670.00         5,400.00 เจาะจง (ข)  บจ.ยูเนยีนเมดดิคอล(ประเทศไทย)/2,670.-  บจ.ยูเนยีนเมดดิคอล(ประเทศไทย)/2,670.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.317/65      1/8/2565
66 เวชภณัฑ์ยา Enalapril 5 mg. 20,800.00              40,000.00       เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/20,800.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/20,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.318/65      1/8/2565
67 เวชภณัฑ์ยา Rabies vaccine 5,200.00               5,200.00 เจาะจง (ข) บจ.ไบโอจีนเีทค/5,200.- บจ.ไบโอจีนเีทค/5,200.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.319/65      1/8/2565

69 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ15-Aug-65
70 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 50132.5 50132.5 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ15-Aug-65
71 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,000 5,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอลซายน์ บจ.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอลซายน์ เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ15-Aug-65
72 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,640 7,640 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ15-Aug-65
73 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 12,000.00 12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพเีม็ดกรุ๊ป บจ. เอ็มพเีม็ดกรุ๊ป เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ15-Aug-65
74 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,200.00 17,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แกรนด์ไบโอเทค บจ. แกรนด์ไบโอเทค เพือ่สนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ15-Aug-65


