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

ม.ค.65

1 จดัจา้งโรงจอดรถแบบมหีลังคาคลุม 378,000.00            378,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เถา้แก่น้อยก่อสร้าง(378,000) หจก.เถา้แก่น้อยก่อสร้าง(378,000) สืบราคาจากทอ้งตลาด 4  มกราคม  2565
2 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 1,700.00               1,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้้าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(1,700) โรงน้้าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(1,700) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2565
3 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 34,847.20             34,847.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(34,847.20) สหกรณ์นิคมแคนดง(34,847.20) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2565
4 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 33,750.00             33,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนัทท(ี33,750) ร้านน้องนัทท(ี33,750) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2565
5 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,654.00               4,654.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส(4,654) บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส(4,654) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
6 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 450.00                  450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทท(ี450) ร้านนัทท(ี450) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  มกราคม  2565
7 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 170.00                  170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทท(ี170) ร้านนัทท(ี170) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มกราคม  2565
8 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,840.00               1,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(1,840) หจก.วิสาเทค(1,840) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,640.00               9,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอ แอนด์ ปลา อคม(9,640) ร้าน ปอ แอนด์ ปลา อคม(9,640) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  มกราคม  2565
10 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,175.00               2,175.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,175) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,175) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มกราคม  2565
11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 368.00                  368.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(368) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(368) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มกราคม  2565
12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,351.00               1,351.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,351) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,351) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 314.00                  314.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(314) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(314) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 480.00                  480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(480) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(480) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
15 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 11,088.00             11,088.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(11,088) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(11,088) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
16 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,140.00               4,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(4,140) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(4,140) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 17  มกราคา  2565
17 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 990.00                  990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(990) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(990) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  มกราคา  2565
18 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,361.00               8,361.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(8,361) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(8,361) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  มกราคม  2565
19 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 283.00                  283.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(283) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(283) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  มกราคม  2565
20 จา้งเหมาบริการอื่น 1,500.00               1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์1,500) ร้านนาวาดีไซน(์1,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
21 จา้งเหมาบริการอื่น 550.00                  550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์550) ร้านนาวาดีไซน(์550) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
22 จา้งเหมาบริการอื่น 1,700.00               1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดชควิสุทธ์ิ(1,700) ร้านดชควิสุทธ์ิ(1,700) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
23 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,206.00               6,206.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลัชโฮมสโตร์(6,206) หจก.ชลัชโฮมสโตร์(6,206) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2565
24 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,500.00               1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(1,500) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(1,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
25 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,250.00               1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา พันธ์ุไม(้1,250) ร้านยุทธนา พันธ์ุไม(้1,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
26 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,659.00               1,659.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์(1,659) บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์(1,659) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
27 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 17,862.00             17,862.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์(17,862) บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์(17,862) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
28 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 16,542.20             16,542.20 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล(16,542.20) บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล(16,542.20) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
29 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,460.00               7,460.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้้าหมงเคร่ืองครัว(7,460) บจก.ก้้าหมงเคร่ืองครัว(7,460) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
30 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,200.00               1,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้้าหมงเคร่ืองครัว(1,200) บจก.ก้้าหมงเคร่ืองครัว(1,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
31 จา้งเหมาบริการอื่น 3,600.00               3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(3,600) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(3,600) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  มกราคม  2565
32 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,325.00               9,325.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส(9,325) หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส(9,325) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  มกราคม  2565
33 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,228.00               2,228.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,228) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,228) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  มกราคม  2565
34 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,895.00               1,895.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้้าหมงเคร่ืองครัว(1,895) บจก.ก้้าหมงเคร่ืองครัว(1,895) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  มกราคม  2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล้าดับที่



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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล้าดับที่
35 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,740.00               2,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา พันธ์ุไม(้2,740) ร้านยุทธนา พันธ์ุไม(้2,740) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
36 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,500.00               2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(2,500) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(2,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
37 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 530.00                  530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส(530) หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส(530) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
38 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,590.00               2,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส(2,590) หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส(2,590) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
39 จา้งบริการพนักงานประกอบอาหาร 6,000.00               6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวก้าษรา  ชา้นาญชา่ง(6,000) นางสาวก้าษรา  ชา้นาญชา่ง(6,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
40 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 42,353.00             42,353.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทท(ี42,353) ร้านนัทท(ี42,353) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
41 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 39,309.90             39,309.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(39,309.90) สหกรณ์นิคมแคนดง(39,309.90) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
42 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,500.00               3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(3,500) หจก.วิสาเทค(3,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  มกราคม  2565
43 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 2,460.00               2,460.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้้าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,460) โรงน้้าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,460) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
44 จา้งเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาด 5,100.00               5,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(5,100) นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(5,100) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  มกราคม  2565

45 เวชภัณฑ์ยา Streptokinase 5,400.00               5,400.00        เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง/5,400.- บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง/5,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.084/65      4/1/2565

46 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,640.00               3,134.40        เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/2,640.- บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/2,640.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.085/65      4/1/2565

47 เวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 1 Gm. 7,600.00               22,000.00      เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา/7600.- บจ.เครส ฟาร์มา/7600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.086/65      4/1/2565

48 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 20,000.00             21,725.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีโอ. เคมคีอลส์(1979)/20,000.- บจ.ท.ีโอ. เคมคีอลส์(1979)/20,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.087/65      4/1/2565

49 เวชภัณฑ์ยา Salbutamol MDI 3,638.00               4,562.00        เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/3,638.- บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/3,638.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.088/65      4/1/2565

50 เวชภัณฑ์ยา Metronidazole 500 mg. 4,260.00               5,457.00        เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/4,260.- หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/4,260.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.089/65      4/1/2565

51 เวชภัณฑ์ยา Furosemide 20 mg/2 ml Inj. 2,500.00               2,675.00        เจาะจง (ข) บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/2,500.- บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/2,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.090/65      4/1/2565

52 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 36,600.00             66,000.00      เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/36,600.-บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/36,600.-ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.091/65      4/1/2565

53 เวชภัณฑ์ยา Fluoxetine 20 mg. 6,500.00               7,600.00        เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/6,500.- บจ.บางกอก ดรัก/6,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.092/65      4/1/2565

54 เวชภัณฑ์ยา Simethicone 80 mg. 4,333.50               4,333.50        เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์/4,333.50.- บจ.อาร์เอ็กซ์/4,333.50.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.093/65      4/1/2565

55 เวชภัณฑ์ยา Penicillin G 2,140.00               2,140.00        เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์/2,140.- บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์/2,140.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.094/65      4/1/2565

56 เวชภัณฑ์ยา Theophylline 200 mg. 4,815.00               6,000.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,815.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,815.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.095/65      4/1/2565

57 เวชภัณฑ์ยา Seretide 25/125 21,400.00             29,960.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/21,400.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/21,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.096/65      4/1/2565

58 เวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg. 13,910.00             20,000.00      เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา/13,910.- บจ.พรอส ฟาร์มา/13,910.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.097/65      4/1/2565

59 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 30,000.00             30,000.00      เจาะจง (ข) บจ.หมอยาไทย 101/30,000.- บจ.หมอยาไทย 101/30,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.098/65      4/1/2565

60 เวชภัณฑ์ยา ยาอมมะแวง้ 4,250.00               4,250.00        เจาะจง (ข) บจ.แก้วมงักรเภสัช/4250.- บจ.แก้วมงักรเภสัช/4250.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.099/65      4/1/2565

61 เวชภัณฑ์ยา Furosemide 500 mg. 2,996.00               4,000.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/2,996.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/2,996.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.100/65      4/1/2565

62 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,400.00             10,568.00      เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/10,400.- บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/10,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.101/65      4/1/2565

63 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 7,372.30               7,377.20        เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/7,372.30.- องค์การเภสัชกรรม/7,372.30.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.102/65      4/1/2565

64 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,000.00               6,250.00        เจาะจง (ข) บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์/5,000.-บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์/5,000.-ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.103/65      4/1/2565

65 เวชภัณฑ์ยา Aspirin 81 mg. 9,900.00               10,800.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า/9,900.- บจ.ยูเมด้า/9,900.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.104/65      4/1/2565
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66 เวชภัณฑ์ยา Ferrous Fumerate 200 mg. 7,800.00            7,800.00     เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,800.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.105/65      4/1/2565

67 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 6,160.00             8,180.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/6,160.- บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/6,160.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.106/65      4/1/2565

68 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 23,250.00           23,250.00    เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์/23,250.- บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์/23,250.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.107/65      4/1/2565

69 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 9,350.00            10,112.00     เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/9,350.- บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/9,350.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.108/65      4/1/2565

70 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 21,240.00           25,860.00   เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/21,240.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/21,240.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.109/65      4/1/2565

71 เวชภัณฑ์ยา Enalapril 5 mg. 11,940.00            30,000.00   เจาะจง (ข) บจม.ชมุชนเภสัชกรรม/11,940.- บจม.ชมุชนเภสัชกรรม/11,940.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.110/65      4/1/2565

72 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 7,250.00             8,783.30 เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/7,250.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/7,250.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.111/65      4/1/2565

73 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 87,560.00           93,732.00    เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง/87,560.- บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง/87,560.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.112/65      4/1/2565

74 วัสดุทนัตกรรม 9,600.00               9,600.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.03/2565     17/01/2565
75 วัสดุทนัตกรรม 2,665.00               2,665.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท วี อาร์ พี เด้นท ์จ้ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท ์จ้ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.04/2565     17/01/2565
76 วัสดุทนัตกรรม 1,500.00               1,500.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัทไดรว์เด็นทลัอินคอร์ปอเรชัน่ จ้ากัด บริษัทไดรว์เด็นทลัอินคอร์ปอเรชัน่ จ้ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.05/2565     17/01/2565
77 Lab ฟันปลอม 856.00                  856.00           วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.06/2565     17/01/2565
78 Lab ฟันปลอม 160.50                  160.50           วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.07/2565     17/01/2565
79 Lab ฟันปลอม 2,963.90               2,963.90        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.08/2565     17/01/2565
80 Lab ฟันปลอม 4,429.80               4,429.80        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.09/2565     17/01/2565
81 Lab ฟันปลอม 3,509.60               3,509.60        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.10/2565     17/01/2565

82 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 80,000.00             80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
83 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,045.00               8,045.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
84 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,700.00             30,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
85 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 34,925.00             34,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
86 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,602.00             30,602.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
87 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,100.00               7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
88 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,640.00               8,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ้ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ้ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65


